
 

 
 

ATIVIDADES DA SEMANA 
 
 

Semana: 24 a 28/05/2021 Ano: 3º  Turma: A/B 
  

Avaliativa da semana 

 

28/05 – Arte: mundo sonoro – instrumentos de percussão. Valor: 20 pontos 

 

 
 

Segunda-feira, 24/05 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2º aula 

 Literatura (3º ano B) 

 

3º aula 

 Português 

Livro: Emprego de AL/AU, EL/EU e IL/IU no final de palavras. 

Páginas 109 até 114. 

 

4º e 5º aula 

 Português 

Caderno: Atividades para serem copiadas durante a aula on-line sobre 

adjetivos. 

 

 

 



 Livro de Português, páginas 115 até 117. 

 Para amanhã, caderno de Matemática. 

 Materiais para a atividade avaliativa de Arte na sexta-feira, 28/05. 

1 lata de leite em pó vazia, limpa e sem rótulo. 

3 bexigas 

2 palitos de churrasco 

2 elásticos (dinheiro) 

Fita adesiva colorida (opcional) 

Enfeites (lantejoula, papel colorido, adesivos) 

2 pedaços pequeno de espuma ou retalhos de pano. 

Cola branca 

Tesoura 

 

 

Terça-feira, 25/05 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2º aula 

 Matemática 

Caderno: as quatro operações fundamentais 

A professora passará as explicações e atividades durante a aula on-line. 

 

     3º aula 

 Musicalização (3º ano A) 

 Educação Física (3º ano B)  

 

4º aula 

 Educação Física (3º ano A) 

 

5º aula: 

 Matemática 

Caderno: adição 

Folha de atividades. Clique aqui para impressão. 

 

 
 Para amanhã, livro de Inglês e de História. 

 Complementar de Matemática, página 17. 

 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/problem-3ab-s16.pdf


Quarta-feira, 26/05 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2º aula: 

 História 

Migrações: trabalhadores livres. 

Páginas 46 até 48 

 

3º aula: 

 Inglês (3º ano B) 

 

4ª aula: 

 História 

     Migrações: trabalhadores livres. 

     Páginas 49 até 51 

 

5ª aula: 

 Inglês (3º ano A) 

 

 
 Complementar de História, página 13. 

 Para amanhã, livro de Caligrafia e caderno de Ciências. 

 

Quinta-feira, 27/05 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2º aula 

 Laboratório de Ciências 

Caderno: os ossos e os músculos 

Clique aqui para realizar a impressão das atividades. 

 

3ª aula 

 Caligrafia 

Livro: emprego do AL -EL -IL 

Páginas 93 e 94. 

 

4º aula 

 Educação Física (3º ano A) 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/ossos-3ab-s16.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/ossos-3ab-s16.pdf


 Educação Física (3º ano B) 

 

5º aula 

 Literatura (3º ano A) 

 

 
 Livro de Caligrafia, adjetivos, página 68. 

 Trazer o livro de Matemática e Arte. 

 

Sexta-feira, 28/05 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2º e 3ª aula 

 Matemática 

Livro: adição com reserva 

Páginas 127 até 132 

 

4º aula 

 Musicalização (3º ano A) 

 

5º aula 

 Arte 

Livro: Mundo sonoro – bandas de percussão 

Página 27 

 

 Material necessário para a aula: 

 

1 lata de leite em pó vazia, limpa e sem rótulo. 

3 bexigas 

2 palitos de churrasco 

2 elásticos (dinheiro) 

Fita adesiva colorida (opcional) 

Enfeites (lantejoula, papel colorido, adesivos) 

2 pedaços pequeno de espuma ou retalhos de pano. 

Cola branca 

Tesoura 

 

 



 
 

 Livro de Matemática, página 131. 

 Para segunda-feira trazer livro de Matemática e Português. 

 

Inglês 

 Greetings – (saudações) 

 Hello Book. 

 Unit 2 (Our Grandparents Are Online) 

 Word work. 

 

 

Música 

 Olá estudantes e familiares, nos dias 25/05 e 28/05 teremos nossa aula de 

musicalização: 

3ºA – 25/05 às 09h 

3ºB – 28/05 às 15h 
 Conteúdo: Repertório de canções; Escala musical; Jogo das figuras 

musicais e ritmo; Música e Cinema. 

 

Literatura  

 Olá estudantes e familiares! 

 Esta semana conheceremos uma nova história contada pela professora 

Lenir; 

 Sem materiais para essa aula. 

 

Educação Física 

 Conteúdo: Expressividade e Manipulação de objetos. 

 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 

 

- Expressividade. - Nenhum material. 



Aula            02  

Quinta-feira 

 

- Manipulação de objetos. - Barbante uns 30 cm. 

-1 Tampinha de garrafa. 

- 1 Bolinha. 

- 1 Grampo. 

 

 

 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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