
  PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO 

                                                                                                                  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ESCOLA _______________________________________________________________________________  

ALUNO (A) __________________________________________________________________3º ANO_____ 
                         Nome completo                                                                                      SEMANA DE 26 A 30/10/2020 
 

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA – CORDEL E ORTOGRAFIA 
 
1- Leia o texto abaixo:  

   O que é Cordel? O gênero Cordel é uma espécie de literatura popular típica do nordeste, fala do povo, do 

seu cotidiano, dos seus problemas, das suas tristezas, das suas alegrias, das suas lendas e das suas histórias, 

do conflito entre o bem e o mal.  O nome “Cordel” vem de como os livrinhos eram expostos para serem 

vendidos. Cordinhas eram esticadas e nelas eram pendurados os livrinhos abertos na página central. 

 
2- Leia o Cordel abaixo: 

CORDEL DA PESCARIA 
Adiléia Maria Insaltino Generoso 

 

Pedrinho era um garoto 

Que gostava de pescar. 

Certo dia bem cedinho 

Começou a preparar, 

Arrumou a vara e a isca 

E uma bolsa pra guardar. 

 

Ele saiu animado 

E começou a andar. 

Mas ele não foi sozinho, 

Alguém tinha que ajudar. 

Chamou seu cãozinho 

Para lhe acompanhar. 

 

O rio era bem distante. 

Quando cansava de andar 

Olhava de um lado pro outro, 

Para tentar encontrar, 

Uma sombra bem fresquinha 

E assim descansar. 

Vamos depressa cãozinho, 

Eu quero logo chegar. 

Já estou bem cansado 

E não quero desanimar. 

Vou jogar a isca e o anzol, 

Pra muitos peixes pegar. 

 

Pedrinho ficou tão triste, 

Ao ver a água escura, 

Sentou logo na pinguela. 

E com a vara bem segura 

Puxou logo o anzol, 

Saindo uma dentadura. 

 

Ele não teve sorte. 

Foi grande a decepção, 

O rio estava secando 

Teve dor no coração. 

A água estava tão pouca 

Cheia de poluição. 

 
 

3- Responda: 

a) Título:_____________________________________________________________________ 

b) Autor(a):___________________________________________________________________ 

c)  Número de estrofes:_____________ 

d) Número de versos:____________ 

4- Qual é o nome do personagem? R:_________________________________________________________ 
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5- O assunto principal é:  

(   ) Pescar nos deixa bem tranquilos.                      (   ) Os rios estão bem cuidados. 

(   ) Devemos preservar o meio ambiente.               (   ) Todo lixo deve ser jogado nos rios. 

 

6- Dê o antônimo das palavras abaixo: 

CEDO ______________________________  ESCURA __________________________ 

COMEÇOU __________________________  DISTANTE _________________________ 
 
7- Leia e complete:        

 

              Fonte: https://br.pinterest.com/pin/AwmAYwEQwNwEdk28o95o8sA/?nic_v2=1a5LhFuKN Acesso em 17/10/2020. 
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