
 

 
 

ATIVIDADES DA SEMANA 
 
 

Semana: 17 a 21/05/2021 Ano: 3º  Turma: A/B 
 

 

 
 

Segunda-feira, 17/05 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2º aula 

 Literatura (3º ano B) 

 

3º aula 

 Português- Livro: Leitura e atividades nas páginas 100 até 103;  

 

4º aula 

 Português- Continuação no livro: Adjetivo- leitura e atividades nas 

páginas 104 até 108;  

 

5º aula 

 Português: Caderno: Definição de adjetivos, página 106 do livro;   

 

 
 Para amanhã, livro de História. 

 Trazer o caderno de Português. 



 Ficha de leitura: Seu Florêncio e o tatu - clique aqui para imprimir. 

Leia o texto em voz alta para sua família, depois pinte o desenho e cole em 

seu caderno de Língua Portuguesa. 

 

Terça-feira, 18/05 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2º aula 

 História 

Livro: Trocas e conflitos – indígenas e portugueses 

Páginas 41 até 43. 

 

     3º aula 

 Musicalização (3º ano A) 

 Educação Física (3º ano B)  

 

4º aula 

 Educação Física (3º ano A) 

 

5º aula: 

 História 

Livro: Migração forçada e resistência escrava 

Páginas 44 até 45. 

 

 

 
 Complementar de História, página 12. 

 Para amanhã, livro de Inglês e Matemática. 

 Trazer o caderno de Português e Matemática. 

 Ficha de leitura: Sapo de estimação clique aqui para imprimir. 

 Leia o texto em voz alta para sua família, depois pinte o desenho e cole em 

seu caderno de Língua Portuguesa. 

 

Quarta-feira, 19/05 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2º aula: 

 Matemática 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/tatu-3ab-s15.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/sapo-3ab-s15.pdf


Livro: Adição com reagrupamento 

Páginas 120 até 126, exercício 6. 

 

3º aula: 

 Inglês (3º ano B) 

 

4º aula: 

 Matemática 

Caderno: realizar as atividades que a professora irá passar durante a aula 

on-line. 

 

5º aula: 

 Inglês (3º ano A) 

 

 

 
 Para amanhã, livro e caderno de  

 Complementar de Matemática, página 16. 

 Trazer o caderno de Português. 

 Ficha de leitura: A tartaruguinha clique aqui para imprimir. 

      Leia o texto em voz alta para sua família, depois pinte o desenho e cole em 

seu caderno de Língua Portuguesa. 

 

Quinta-feira, 20/05 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2º aula 

 Filosofia 

Livro: A Terra 

Páginas 32 até 34. 

 

 

3º aula 

 Filosofia 

A Terra 

Realizar a atividade da página 67 do material de apoio. 

Vamos precisar de um pedaço de barbante. 

 

4º aula 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/tartaruguinha-3ab-s15.pdf


 Educação Física (3º ano A) 

 Educação Física (3º ano B) 

 

5º aula 

 Literatura (3º ano A) 

 

 

 
 Trazer o caderno de Português. 

 Ficha de leitura: Dona Zebra clique aqui para imprimir. 

 Leia o texto em voz alta para sua família, depois pinte o desenho e cole em 

seu caderno de Língua Portuguesa. 

  

Sexta-feira, 21/05 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2º aula 

 Geografia: Livro- A história de um bairro: leitura e atividades nas páginas 

44 e 45;  

 

 

3º aula 

 Geografia: Livro- Diferentes tipos de bairros- leitura e atividades nas 

páginas 46 até 48;  

 

4º aula 

 Musicalização (3º ano A) 

 

5º aula 

 Português 

Você vai precisar do seu alfabeto da agenda ou caderno, um giz escolar e 

um local para escrever (quadro, calçada, parede). 

Siga as orientações de sua professora durante a aula. 

 

 
 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/zebra-3ab-s15.pdf


 Para segunda-feira trazer livro e caderno de português;  

 Livro complementar de geografia página 14;  

 Ficha de leitura: Festa na floresta clique aqui para imprimir. 

 Leia o texto em voz alta para sua família, depois pinte o desenho e cole em 

seu caderno de Língua Portuguesa. 

 

 

 

Inglês 

 Greetings – (saudações) 

 Hello Book. 

 Unit 2 (Our Grandparents Are Online) 

 Communication Today. 

 

 

Música 

 Olá estudantes e familiares, nos dias 18/05 e 21/05 teremos nossa aula de 

musicalização: 

3ºA – 18/05 às 09h 

3ºB – 21/05 às 15h 
 Conteúdo: Repertório de canções; escala musical; jogo das figuras 

musicais e ritmo; exercício de leitura rítmica. 

 

 

Literatura  

 Olá estudantes e familiares! 

 Separe os seguintes materiais: 

 1 folha de papel colorido; 

 2 palitos de churrasco; 

 2 canudinhos (plástico, papel ou metal); 

 Cola; 

 Tesoura; 

 Régua. 

 

 

Educação Física 

 Conteúdo: Esportes de Invasão. 

 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/festa-3ab-s15.pdf


 

 

DATA ATIVIDADES 

ALTERNATIVAS. 

MATERIAIS. 

Aula 01 

Terça-feira 

-Basquete. -01 bola que pingue. 

Aula          02  

Quinta-feira 

 

- Hóquei. - 01 Cabo de vassoura 

ou similar. 

-01 Durex ou bolinha 

pequena. 

 

 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 

proclaudini@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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