
 

 
 

 

ATIVIDADES DA SEMANA 
 

 

Semana: 19 a 23/04/2021 Ano: 3º  Turma: A/B 
 

 

Atividades Avaliadas da semana: 
 

23/04- Português: Atividade avaliada- Uso do m antes de P e 

B, ordem alfabética, uso do J e G, interpretação de texto; 

Valor 50 pontos. 

 

23/04- Geografia: Atividade avaliada- Vivendo em grupo, 

direitos e deveres das Crianças e Adolescentes- ECA. Valor 

50 pontos. 

 
Atenção: 

As atividades deverão ser feitas juntamente com a professora e a 

turma que está presencialmente no colégio. Contamos com a 

colaboração de todas as famílias.  
 

 

Dia 19 de abril  – Segunda-feira 

1ª aula: Oração e agenda.  

 

2ª aula – Literatura (3º ano B)  

3ª e 4ªaula: Português: Livro- Diário. 

 Leitura e atividades nas páginas 64 até 71;  

 Caderno: Diário:  

 

Colégio Vicentino São José. 



Curitiba, 19 de abril de 2021.  

 

Você sabe o que é um diário? Vamos escrever juntos?  

 

1) Siga as orientações da sua professora e da página 72 do seu livro. 

Com capricho comece escrevendo no seu caderno tudo o que 

acontecer nessa semana. Segunda-feira da semana que vem vamos 

compartilhar o que escrevemos!  

 

5ª aula: História 

 

 Dia do Índio 

          https://www.youtube.com/watch?v=JPa0Epb7BvE 

 

 Vamos aprender a confeccionar um cocar? 

         https://www.youtube.com/watch?v=y7bickriTSI 

 

Tarefa de casa 

 

 Para amanhã, livro de Ciências; 

 Caderno de português;  

 

 

Dia 20 de abril  – Terça-feira 

1ª aula: Oração e agenda. 

Correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula: Ciências 

 Os invertebrados 

 Livro, páginas 50 até 56. 

 

3ª aula: Musicalização (3º ano A) 

3ª aula: Educação Física (3º ano B)  

 

    

4ª aula:  Educação Física (3º ano A) 

4ª aula: Musicalização (3º ano B)  

 

5ª aula: Ciências 

 Os invertebrados 

Livro, páginas 57 até 59. 

 

 Animais invertebrados 

https://www.youtube.com/watch?v=JPa0Epb7BvE
https://www.youtube.com/watch?v=y7bickriTSI


https://www.youtube.com/watch?v=yVX9zgNW7fk 

 

 

 

Tarefa de casa 

 Complementar de Ciências, página 14 e 15. 

 Para quinta-feira, livro de Matemática e verificar materiais de 

Educação Física e Literatura. 

 

 

Dia 21 de abril  – Quarta-feira 

 

21 DE ABRIL – TIRADENTES 

 

 

Dia 22 de abril  – Quinta-feira 

1ª aula: Oração e agenda. 

Correção da tarefa de casa. 

 

2ª e 3ª aula:  Matemática 

 Grandezas e medidas 

 O metro e o centímetro 

 Livro, páginas 76 até 85. 

 

4ª aula: Educação Física. (3ª ano A)  

4ª aula: Educação Física. (3ª ano B)  

 

5ª aula: Literatura (3º ano A) 

 

Tarefa de casa 

 Complementar de Matemática, página 11. 

 Amanhã teremos duas AVALIADAS, não falte!  

 

 

 

Dia 23 de abril  – Sexta-feira 

1ª aula: Oração e agenda. 

 

2ª aula e 3ª aula: Português:  

Atividade avaliada de português- Clique aqui para imprimir  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yVX9zgNW7fk
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/portu-avali-3ab-s11.pdf


4ª e 5 ª aula: Geografia:  

Atividade avaliada de geografia- Clique aqui para imprimir. 

 

 

Tarefa de casa 

 Para segunda-feira vamos usar o nosso livro de português;  

 Traga seu caderno, vamos conversar sobre o seu diário!  

 

 

 

Inglês  

 Greetings – (saudações) 

 Unit 2 (Our Grandparents Are Online) 

 Hello Book. 

 Develop visual discrimination. 

 Develop listening comprehension.  

 Workbook. 

 

 

Literatura  

 Olá estudantes e familiares! 

 Esta semana conheceremos a fábula “A minhoca e o leão”, com 

adaptação da escritora Ana Maria Machado; 

 Sem materiais para essa aula. 

 

 

Música 

 Olá estudantes e familiares, no dia 20/04 teremos nossa aula de 

musicalização: 

3ºA – 09h 

3ºB – 16h10 
 Conteúdo: Figuras de tempo (semibreve, mínima, semínima e colcheia); 

 

 

 

 

Educação Física 

 Conteúdo: Ritmo e habilidades motoras básicas.  

 Olá, famílias e estudantes. Para as aulas de Educação Física da semana 

iremos precisar dos seguintes materiais: 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/geo-avali-3ab-s11.pdf


DATA TEMA DAS ATIVIDADES DA 
SEMANA 

MATERIAIS. 

Aula 01 

Terça-feira 

20/04/ 

- Ritmo e habilidades motoras básicas. - Não é necessário 
nenhum material. 

Aula          
02  
Quinta-feira 
22/04 

- Habilidades motoras. - 01 bexiga. 
 
 

 Volta à calma 

 Ao término das atividades vamos realizar um alongamento de membros 

superiores e inferiores ou uma brincadeira final. 

 

 

 

Atenção, estudantes 

  

Segue abaixo o vídeo tutorial atualizado sobre como acessar os recursos da 

Plataforma Teams. O vídeo também estará disponível no site do Colégio 

(www.colegiovsjose.com.br) e nas Tarefas de Casa de cada turma. 

https://youtu.be/lHnDlFmJhkw 
 

 

Qualquer dúvida você poderá utilizar o canal de 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 

profbrunameira@colegiovsjose.com.br 

profgustavo@colegiovsjose.com.br 

proflenir@colegiovsjose.com.br 

 

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