
 

 
 

 

ATIVIDADES DA SEMANA 
 

 

Semana: 03 a 07/05/2021 Ano: 3º Turma: A/B 
 

 

 

Atenção queridas famílias para as últimas atividades avaliadas:  
 

• 03/05 – Matemática: grandezas e medidas – Valor: 50 pontos 

Apresentação dos estudantes on-line e presencial; 

 

• 05/05- Arte- Entre palavras e desenhos- página 21 do livro- Valor 40 

pontos.  Será realizada durante a aula;  

 

• 06/05 - Ciências: animais vertebrados e invertebrados – Valor: 50 pontos 

Confecção do cartaz durante a aula; 

 

• 07/05 – Filosofia: razão e emoção – Valor: 65 pontos; 

 

• 07/05- Português: Aumentativo e diminutivo- Valor 40 pontos.  
 

 

Segunda-feira: 03/05 

1ª aula: Oração e agenda.  

Matemática 

✓ Apresentação da avaliada 

(grandezas e medidas) Valor: 

50 pontos 

 

 

 

 

 

 

2ª aula – Literatura (3º ano B)  

3ª aula: Apresentação da avaliada (Continuação)  

 

4ªe 5ª aula: Português-Livro: A letra S e seus sons- Leitura e atividades 

nas páginas 77 até questão 13 da 83;  

 



 

Semana Especial: Dia das Mães.  

 

✓ Você poderá escolher uma atividade por dia;  

✓ Lembre-se de encher a mamãe de carinho;  

✓ Diga a ela o quanto ela é especial! 

 

  

        Clique aqui para imprimir a folha de atividades 

 

Tarefa de casa 

 

• Para amanhã, livro de Matemática; 

• Livro de português: Brincando com as palavras página 83 

até 85;  

 

 

Terça-feira: 04/05 

1ª aula: Oração e agenda. 

Correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula: Matemática 

✓ As quatro operações fundamentais 

✓ Livro, páginas 98 até 103. 

 

3ª aula: Musicalização (3º ano A) 

3ª aula: Educação Física (3º ano B)  

 

    

4ª aula:  Educação Física (3º ano A) 

 

5ª aula: Matemática 

✓ As quatro operações fundamentais 

✓ Livro, páginas 104 até 108. 

 

Tarefa de casa 

 

• Livro de Matemática, páginas 109 até 111; 

• Livro de Arte para a atividade avaliada;  

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/semana-mamae-3ab-s13.pdf


• Para amanhã, livro de Inglês; 

• Fazer a impressão do cartão de Dia das Mães.  

 

 

Quarta-feira: 05/05 

1ª aula: Oração e agenda. 

Correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula: Atividade avaliada de Arte- Entre palavras e desenhos- página 

21 do livro.  

 

3ª aula: Inglês- (3º ano B)  

4ª aula: Cartão de Dia das Mães. 

 

Clique aqui para imprimir o cartão de Dia das Mães. 

 

 

5ª aula: Inglês (3º ano A) 

Tarefa de casa 

• Para a avaliada de amanhã, utilizaremos o livro de Ciências; 

• Impressão da atividade avaliada de ciências.  

 

 

Quinta-feira: 06/05 

1ª aula: Oração e agenda. 

Correção da tarefa de casa. 

 

2ª e 3ª aula: Ciências 

 

Clique aqui para imprimir a avaliada e realizar com a professora 

durante a aula. 

 

 

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

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

 

5ª aula: Literatura (3º ano A) 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/mae-3ab-s13.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/cie-avali-3ab-s13.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/cie-avali-3ab-s13.pdf


Tarefa de casa 

 

• Complementar de Matemática, páginas 12 e 13. 

• Amanhã atividade avaliadas de filosofia e português, não 

falte!  

 

 

Sexta-feira: 07/05 

1ª aula: Oração e agenda. 

       

2ª aula e 3ª aula: Filosofia 

 

 

Clique aqui para imprimir a avaliada e realizar com a professora 

durante a aula. 

 

 

4ª aula: Musicalização (3º ano B)  

 

5ªaula:  Português 

 

Clique aqui para imprimir a atividade avaliada e realizar com a 

professora durante a aula.  

 

Tarefa de casa 

 

•  Para segunda-feira, livro e caderno de português; 

• Encher a mamãe de carinho e beijinhos!  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/filo-avali-3ab-s13.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/filo-avali-3ab-s13.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/port-avali-3ab-s13.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/port-avali-3ab-s13.pdf


Inglês  

✓ Greetings –(saudações) 

✓ Celebrate Mother's Day! 

✓ Practice Mother's Day vocabulary.  

✓ Practice Mother's Day songs. 

✓ Make a Mother's Day card. 

✓ Hello Book 
 

 

Literatura  

✓ Olá estudantes e familiares! 

✓ Esta semana conheceremos a história biográfica de Santa Luísa de 

Marillac, contada pela professora Lenir; 

✓ Sem materiais para essa aula. 
 

 

Música  

✓ Olá estudantes e familiares, nos dias 04/05 e 07/05 teremos nossa aula 

de musicalização: 

3ºA – 04/05 às 09h 

3ºB – 07/05 às 15h 
✓ Conteúdo: Figuras de tempo de som e silêncio (semibreve, mínima, 

semínima e colcheia); 
 

 

Educação Física 

✓ Conteúdo: Manipulação com bolas, noção espacial e atividade dias 

mães motricidade fina. 

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

iremos precisar dos seguintes materiais: 
 

 

DATA ATIVIDADES ALTERNATIVAS. MATERIAIS. 

Aula 01 

Terça- feira 

 

- Manipulação com bolas e noção 
espacial. 

- 01 bola. 
 

Aula          
02  
Quinta-feira 
 

- Cartão dia das mães. - Tirar impresso o cartão, 
anexo ao roteiro, papel 
crepom ou papel 
vermelho, lápis de cor e 
cola. 
 
 



✓ Volta à calma 

✓ Ao término das atividades vamos realizar um alongamento de membros 

superiores e inferiores ou uma brincadeira final. 

 

Clique aqui para acessar o cartão de Dia das Mães. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/maes-edf-s13.pdf
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