
 

 
 

 

ATIVIDADES DA SEMANA 
 

 

Queridas famílias Vicentinas e estudantes. 

 

É hora de recomeçar, tempo de cuidado, de amor e de perseverança. 

Preparamos nosso roteiro com muito carinho, por isso, pedimos atenção para 

as atividades propostas. Estamos sempre a disposição para tirar qualquer 

dúvida.  

 

Um grande e fraterno abraço, professoras Alini e Claudini.  

 

Horário dos Intervalos: 

Manhã:  09h16min. até 09h40min. 

Tarde: 15:50 até 16:16  
 

Semana: 08 a 12/02/2021 Ano: 3º  Turma: A/B 
 

3º ANO A e B   
SEGUNDA-FEIRA  

1ªe 2 ª aula: Acolhida – Apresentação dos 

estudantes, da professora, uso da agenda.  

 

 

 

3ª aula: Combinados da turma- Apresentar os slides, roda de conversa. 

 Alguns combinados são muito importantes para o bom andamento 

das nossas aulas e atividades;  

 Clique aqui e confira os combinados;   

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/combinados-3ab-s1.pdf


4ª aula: Dinâmica – Verdade X Mentira.  

 

Querido estudante: Para essa atividade você precisa de UMA folha 

branca, uma canetinha VERDE e uma VERMELHA.    

       

5ºaula: Tour pelo colégio  

 

 Quem está com saudades do nosso LINDO colégio? Todo mundo 

né? Prepare seu coração e vamos juntos fazer um passeio para 

mostrar como está o colégio; 

                                     

 

 

 

 

 

 Providenciar uma garrafa pet de 500 ml vazia e limpa para dia 

11/02 (quinta-feira); 

 Separar um pedaço de barbante para a aula do dia 11/02;   

 Separar o caderno de Língua Portuguesa para amanhã;  

 Fazer a impressão da capa do CADERNO DE PORTUGUÊS- 

clique aqui; 

 

 

TERÇA-FEIRA  

1ª aula: Acolhida, organização dos materiais, oração;  

2ª e 3ª aula: Língua Portuguesa: Com muito capricho vamos 

confeccionar a capa do caderno de português;  

 

Preste atenção nas orientações da sua professora. Caso você não possua 

impressora ou não  consiga imprimir a capa, a professora ajudará na 

confecção. 

 

 4ª e 5ª aula: Língua Portuguesa: Vamos conversar sobre o nosso 

alfabeto? Você lembra como ele é formado? Sabe quando ele surgiu e 

quem o inventou? Se sua resposta alguma vez foi não, não se preocupe! 

Vamos juntos retomar e aprender ainda mais juntinhos.  

 

 Que tal  assistir a um vídeo bem legal?  

https://www.youtube.com/watch?v=yzbWClcROPo 

 Agora é a hora de fazer uma linda cópia. Sua professora irá 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/capa-port-3ab-s1.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/capa-port-3ab-s1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yzbWClcROPo


disponibilizar um pequeno texto para cópia;  

  

 Você pode deixar sua cópia ainda mais linda colando o alfabeto 

maiúsculo e minúsculo no seu caderno, clique abaixo para fazer 

a impressão;  

 

Clique aqui para imprimir o alfabeto maiúsculo e minúsculo. 

 

 

 

 

 Separar o caderno de matemática para 

amanhã; 

 Providencia a sua massinha;  

 Fazer a impressão da capa do caderno de matemática, clique aqui:  

 

 

QUARTA-FEIRA  

1ª aula: Agenda, acolhida, conversa sobre os combinados;   

 

2ª e 3ª aula: Matemática- Confeccionando a capa do caderno de 

matemática;   

 

 Ontem conversamos sobre o nosso alfabeto não é mesmo? E hoje 

vamos fazer sobre os números. Você sabia que eles são infinitos? 

Isso mesmo! E até que número você sabe contar? Quero ver...  

 

Preste atenção nas orientações da sua professora. Caso você não possua 

impressora ou não  consiga imprimir a capa, a professora ajudará na 

confecção. 

 

 Atividade no caderno de matemática: Escrita dos números.  

 

4ª e 5ª  aula: Dinâmica: Será que somos todos iguais?  

 

 Para essa atividade você vai precisar da sua massinha!  

 

 Não esquecer a garrafa pet de 500 ml 

para a aula de amanhã e o pedaço de 

barbante;  

 Separar o caderno de História; 

 

 Fazer a impressão da capa do caderno de história- clique aqui;   

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/os-alfabetos-3ab-s1.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/matematica-capa-3ab-s1.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/capa-hist-3ab-s1.pdf


 

QUINTA-FEIRA  

1ª aula: Acolhida, agenda e roda de conversa.  

 

2ª e 3ª aula:  História:  confeccionar a capa do caderno de história, 

árvore da sua família.; 

 

 Vamos juntos confeccionar a capa que levará o desenho das 

pessoas que mais amamos, nossa família.  

 

 

Preste atenção nas orientações da sua professora. Caso você não possua 

impressora ou não consiga imprimir a capa, a professora ajudará na 

confecção. 

 

 

 4ª e 5ª aula: Cápsula do tempo. 

 

 Vamos precisar: da garrafa limpa e seca, um 

lápis e um pedaço bem grande de barbante;  

 

  E você sabe o que é uma cápsula do tempo? 

Você já fez uma? Não? Vamos juntos no 3º 

ano fazer uma cápsula MUITO legal. Ela já 

tem dia para ser feita e ser aberta também!   

 

Preste atenção nas explicações da sua 

professora!  

  

 

                                                              

 Separar o caderno de Ensino Religioso; 

 Organizar sua tesoura, canetinhas, caso 

tenha, cola colorida, glitter etc.; 

 Fazer a impressão da máscara de 

Carnaval- clique aqui;   

 

SEXTA – FEIRA  

1ª aula: Agenda, roda de conversa, relembrar os combinados.  

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/carnaval-3ab-s1.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/carnaval-3ab-s1.pdf


2ª aula e 3ª aula-  Ensino Religioso 

 Vamos confeccionar a capa do caderno de Ensino religioso;  

 

 Na próxima semana teremos nosso feriado de Carnaval. Mesmo 

que esse não possamos fazer nosso tradicional baile de Carnaval 

vamos conhecer um pouco mais sobre a história Carnaval. E claro 

confeccionar uma linda máscara.  

 

 Sua professora vai disponibilizar um pequeno texto que você 

copiar. Lembre-se de caprichar!  

 

4ª e 5ª aula: Confecção - Máscara  

 

Dança da Máscara- Palavra cantada, música adaptada para dançar sem 

tocar em ninguém!!!  

 

https://www.youtube.com/

watch?v=k3Ny3KoY8IM  

 

 

 

 

 Preencher a atividade: Meu coração- 

Clique aqui para fazer a impressão.  

 

 
Inglês   

✓ Acolhida aos alunos. 

 ✓ Greetings –(saudações)  

✓ Adequação Sociolinguística  

✓ Estabelece contatos sociais básicos, utilizando as fórmulas de 

delicadeza adequadas mais simples do cotidiano (saudações, 

apresentações e despedidas em inglês.)  

✓ Games and Plays (jogos e brincadeiras).  

✓ Material necessário :livro de Inglês, pág-137(Happy Valentine´s 

Day). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k3Ny3KoY8IM
https://www.youtube.com/watch?v=k3Ny3KoY8IM
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/meu-coracao-3ab-s1.pdf


Música   

 Olá estudantes e familiares, sejam bem-vindos a mais um ano 

letivo. No dia 09/02 teremos nossa aula de musicalização:  

 

3ºA-09h 

3ºB-15h 
 

 Conteúdo: Apresentação do professor, estudantes e do conteúdo a 

ser trabalhado no ano; repertório de canções; brincadeira da 

estátua.  

 

 

Educação Física   

 Conteúdo: Reconhecimento corporal e Combinados de Ed Física.  

 

08/02 a 12/02 - Regras e combinados de Educação Física. - 

Reconhecimento corporal.   

-Não necessita de nenhum material.  

  

✓ Volta à calma  

✓ Ao término das atividades vamos realizar um alongamento de 

membros superiores e inferiores. 

  

 Clique aqui para acessar os combinados com a turma 

 

 

 

 

Qualquer dúvida você poderá utilizar o canal d/e contato com o professor 

através dos seguintes e-mails: 

profalini@colegiovsjose.com.br 

profclaudini@colegiovsjose.com.br 

profsara@colegiovsjose.com.br 

profvictor@colegiovsjose.com.br 

profgustavo@colegiovsjose.com.br 

proflenir@colegiovsjose.com.br 

profbrunameira@colegiovsjose.com.br 

 

Colocar no campo assunto do e-mail, seu nome e turma. 

  

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/educ-fisica-1-5-s1.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/educ-fisica-1-5-s1.pdf
mailto:profalini@colegiovsjose.com.br
mailto:profclaudini@colegiovsjose.com.br
mailto:profsara@colegiovsjose.com.br
mailto:profvictor@colegiovsjose.com.br
mailto:profgustavo@colegiovsjose.com.br
mailto:proflenir@colegiovsjose.com.br
mailto:profbrunameira@colegiovsjose.com.br

