
 

 
 

ATIVIDADES DA SEMANA 
 

 

Semana: 26 a 30/04/2021 Ano: 3º Turma: A/B 
 

 

Atividades Avaliadas da Semana:  
 28/04 – Explicação da atividade avaliada de Matemática: Grandezas e 

medidas – Valor: 50 pontos (Atividade deve ser feita com a família e 

será apresentada na segunda-feira);  

 29/04 – Ciências: animais invertebrados – Valor: 20 pontos; (Ver 

materiais necessários no roteiro)  

 30/04- Geografia e História: TEKOA- Valor: 50 pontos;   

 30/04 – Arte- Confecção do cocar: Valor 25 pontos;  
 

 

Segunda-feira: 26/04  

  

1ª aula: Oração e agenda.  

 

2ª aula – Literatura (3º ano B)  

3ª aula-  Português- Caderno: Roda de conversa sobre a escrita do diário.  

 

 

4ª e 5ª aula: Português- Livro: A formação de palavras. Leitura e 

atividades nas páginas 73 até questão 13 da página 77; 

Caderno: Copiar a explicação da página 76;   

 

Sugestão: Vídeo explicativo da professora: 

https://www.youtube.com/watch?v=3UDtKQlnqEE 

 

Tarefa de casa 

 

 Para amanhã, livro de História; 

 Livro de caligrafia páginas  

https://www.youtube.com/watch?v=3UDtKQlnqEE


 

Terça-feira: 27/04  

1ª aula: Oração e agenda. 

Correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula: História- Livro: Migrações humanas: África, Europa e América, 

leitura e atividades nas páginas 36 até 40. 

 

3ª aula: Musicalização (3º ano A) 

3ª aula: Educação Física (3º ano B)  

 

    

4ª aula:  Educação Física (3º ano A) 

 

5ª aula: História-Livro: Trocas e conflitos: indígenas e portugueses, 

leitura e atividades nas páginas 41 até 43. 

 

Tarefa de casa 

 

 Para amanhã, livro de Matemática. 

 Complementar de História, página 11. 

 

Quarta-feira: 28/04  

1ª aula: Agenda, acolhida, correção tarefa de casa. 

 

Matemática- Atividade avaliada: 

 Explicação da atividade;  

 

 Clique aqui para imprimir a atividade; 
  

 

2ª aula: Matemática- Livro: Medindo massas, leitura e atividades nas 

páginas 87 até 90. 

 

3ª aula: Inglês- (3º ano B)  

4ª aula: Matemática- Continuação: Medindo capacidades, leitura e 

atividades nas páginas 91 até 94. 

 

 

5ª aula: Inglês (3º ano A) 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/matematica-avali-3ab-s12.pdf


Tarefa de casa 

 Tarefa de casa, livro de Matemática, páginas 95, 96 e 97. 

 Para amanhã, livro de Filosofia. 

 

 

Quinta-feira: 29/04  

1ª aula: Oração e agenda. 

Correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula: Laboratório de Ciências: Seres invertebrados- Atividade 

avaliada:  

Para essa atividade você vai precisar dos seguintes materiais:  

 1 novelo de lã de qualquer cor;  

 Tesoura; 

 Durex ou elásticos de cabelo pequeno; 

 Olhinhos articulados (Caso não tenha poderá desenhar) 

 Papel para amassar ou bolinha de isopor pequena;  

 

3ª aula: Filosofia- Livro: Eu e o planeta, leitura e atividades nas páginas 

22 até 29;  

 

 

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

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

 

5ª aula: Literatura (3º ano A) 

Tarefa de casa 

 

 Filosofia, páginas 30 e 31. 

Sexta-feira: 30/04  

1ª aula: Oração e agenda. 

       

2ª aula e 3ª aula:  Geografia e História: 

Clique aqui para imprimir a Atividade avaliada- TEKOA  
 

 4ª aula: Musicalização (3º ano B)  

5ª aula: Arte: Cocar- para finalizar nosso livro TEKOA vamos 

confeccionar um lindo cocar.  

Vamos precisar:  

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/tekoa-3ab-s12.pdf


 Folha impressa; 

 Folhas coloridas; 

 Lápis de cor e canetinhas; 

 Cola e tesoura;  

Clique aqui para fazer a impressão. 
 

Tarefa de casa 

 Avaliada de Matemática, cada estudante irá apresentar na 

segunda-feira 03/05/2021. Estudantes on-line, devem enviar 

por e-mail também. 

 Para segunda-feira 03/05, livro de português e caderno.  

 

 

Inglês  

 Greetings – (saudações) 

 Hello Book. 

 Review  

 Unit 2 (Our Grandparents Are Online) 

 Develop visual discrimination. 

 Develop listening comprehension.  

 Workbook. 

 

 

 

Literatura 

 Olá estudantes e familiares! 

 Separe os seguintes materiais para aula desta semana: 

 3 folhas inteiras de papéis coloridos; 

 Retalhos de papéis coloridos; 

 2 palitos de churrasco; 

 Cola;  

 Tesoura; 

 Lápis  

 Régua. 

 

Música  

 Olá estudantes e familiares, nos dias 27/04 e 30/04 teremos nossa aula 

de musicalização: 

3ºA – 27/04 às 09h 

3ºB – 30/04 às 15h 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/cocar-3ab-s12.pdf


 Conteúdo: Figuras de tempo de som e silêncio (semibreve, mínima, 

semínima e colcheia); 

 

Educação Física 

 Conteúdo: Habilidade motoras básicas.  

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

iremos precisar dos seguintes materiais: 

 
DATA TEMA DAS ATIVIDADES DA 

SEMANA 
MATERIAIS. 

Aula 01 

Terça-feira 

- Ritmo e habilidades motoras básicas. 
 

 

- 01 Cadeira. 

Aula          
02  
Quinta-feira 
 

- Habilidades motora básicas. - Não precisa de 
material. 
 
 

 Volta à calma 

 Ao término das atividades vamos realizar um alongamento de membros 

superiores e inferiores ou uma brincadeira final. 

 

 

 

 

 

 

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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