
 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL YOSHIHIKO NARITA 
Nome do aluno: Data: 26/10 a 30/10 Semana: 

9 Professor: Jamilce e Roberta Turma: 3º ano 
Componentes Curriculares:  Português, 
matemática 

Entregar: dia 30/10 – via fotos das atividades 

Terça-feira 27/10/2020 
Páginas: 125 – Outras linguagens 

  

Leia o conto abaixo – CINDERELA 
 

        Um senhor viúvo tinha uma filha a quem muito amava. Casou-se outra vez com uma viúva que 
tinha duas filhas. Quando ele morreu, sua filha ficou muito triste.  A madrasta e as filhas invejavam a 
beleza e a bondade da moça. Passaram a maltratá-la, ela passou a ser uma criada, chamavam-na de 
Cinderela. Cinderela fazia todo o serviço de casa. Chorava muito porque sentia-se só, sem ninguém que 
a amasse. 
        Um dia, o Rei resolveu dar um baile no palácio e convidou todas as jovens do reino, pois o     
Príncipe, esposa nesta ocasião, escolheria uma esposa. As filhas da madrasta passaram o dia provando 
vestidos para o baile. 
        Cinderela também queria ir ao baile, porém sua madrasta proibiu. Suas irmãs saíram, zombando 
da pobre moça. 
        Então apareceu a sua fada madrinha. 
- Não chore! Ela disse para Cinderela. 
- Você irá ao baile. 
        Com sua varinha mágica transformou suas roupas num traje maravilhoso. A Fada ainda 
transformou uma abóbora em uma linda carruagem, o gato em cocheiro e o rato num belo cavalo. 
- Mas lembre-se, o encanto terminará à meia-noite. Disse a Fada. 
        Cinderela entrou no palácio e todos ficaram encantados com sua beleza. O Príncipe só dançou 
com ela. Ao dar meia-noite, antes que terminasse o encanto, Cinderela foi embora. Ao correr perdeu seu 
sapatinho de cristal. 
        O Príncipe, que tinha se apaixonado por Cinderela, para achá-la, mandou que provassem o 
sapatinho em todas as jovens do reino. Todas provaram, até as irmãs de Cinderela. Mas, quando 
Cinderela calçou o sapatinho, Surpresa! Serviu!!!  Cinderela e o Príncipe se casaram e foram felizes 
para sempre. 
                       Fonte: Texto de Cristina Marques. Histórias Encantadas. - Editora Brasil Leitura. 

 

Após ler o conto, observar as informações na página 125, responda no caderno a pergunta na parte 
inferior da página e as 3 perguntas abaixo. “Não esqueça o cabeçalho” 

 
1- Como a madrasta da Cinderela tratava ela,  e o que Cinderela precisava fazer na casa, onde 

morava com a madrasta? 
2- O que a fada fez pela Cinderela? 
3- Como o príncipe achou a Cinderela? 
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VENDAS NA QUITANDA 

 

Ler o parágrafo sobre o Roberto, e responder 
questões 1, 2, 3, e 4. 
 

 


