
 

 
 

ATIVIDADES DA SEMANA 
 
 

Semana: 31/05 a 02/06/2021 Ano: 3º  Turma: A/B 
 

Semana do meio ambiente: 

 

Durante essa semana vamos 

conversar sobre as formas de cuidar 

no nosso Planeta Terra.  

Para isso separamos uma atividade 

super bacana.  

 

Você vai precisar:  

 Impressão da folha- Clique 

aqui! 

 

 1 grampo de roupa; 

Faremos a atividade durante a aula de 

quarta-feira, 02/06.  

 
 

Segunda-feira, 31/05 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2º aula 

 Literatura (3º ano B) 

 

3º e 4 aula 

 Português 

Livro: Leitura do texto: Tempo de chuva! Tempo bom. Nas páginas 118 

até 120. Atividades nas páginas 121 até 123.  

 

 5º aula 

 Matemática: Caderno: 

Colégio Vicentino São José. 

Curitiba, 31 de maio de 2021.  

 

1) Resolve as adições com reagrupamento:  

43+67= 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/ambiente-3ab-s17.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/ambiente-3ab-s17.pdf


56+25= 

72+19= 

70+21= 

278+122= 

457+353= 

349+285=  

 

 

 
 Livro de Português, páginas 124 até 126.  

 Amanhã vamos precisar do livro de geografia e caderno.  

 Boa semana!  

 

 

Terça-feira, 01/06 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2º aula 

 Geografia:  

 Livro- Pontos de referência, leitura e atividades nas páginas 50 até 52;  

(A atividade 5 será Tarefa de casa)  

 

     3º aula 

 Musicalização (3º ano A) 

 Educação Física (3º ano B)  

 

4º aula 

 Educação Física (3º ano A) 

 

5º aula: 

 Geografia: Livro: Continuação até a página 55.  

 Caderno: Vamos copiar a definição de bairro e tipos.  

 Passar o vídeo para relembrar os tipos de bairros: 

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

 

Colégio Vicentino São José. 

Curitiba, 01 de junho de 2021.  

 

 

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


Tipos de bairros. 

 

 O bairro é parte da cidade, e todos tem um nome e uma história. Alguns 

bairros ficam perto e outros mais afastados do cento da cidade.  

Mas podem existir diferentes tipos de bairros. Vamos relembrar? 

 

Bairro Residencial- a maior parte é composto de casas de diversas formas;  

Bairro Comercial- composto de lojas de vários departamentos;  

Bairro Industrial- as vezes mais afastado da cidade e composto por 

indústrias que fabricam diversos tipos de produtos.  

 

 

 
 Livro de geografia página 52, questão 5;   

 Livro complementar de geografia páginas 15 e 16;  

 Para amanhã livro de filosofia e ensino religioso.  

 

 

Quarta-feira, 02/06 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2º aula: 

 Filosofia: Livro-  Unidade 3- Minha liberdade. Leitura e atividades nas 

páginas 36 até 43;  

 

3º aula: 

 Inglês (3º ano B) 

 

 

4ª aula: 

 Ensino Religioso- Livro- O povo e o sagrado- leitura e atividades nas 

páginas 19 até 21.  

(A atividade a da página 20 será tarefa de casa)  

      

 

5ª aula: 

 Inglês (3º ano A) 

 



 
 Livro de Ensino Religioso, página 20, questão A;  

 Para segunda-feira caderno e livro de português; 

 Bom feriado e descanso a todos!  

 

Quinta-feira, 03/06- Feriado 

 

Sexta-feira, 04/06-Recesso 

 

Inglês 

 GREETINGS – (SAUDAÇÕES) 

 HELLO BOOK. 

 UNIT 2 (OUR GRANDPARENTS ARE ONLINE) 

 WHAT COLOR IS IT? 

 ANSWER. 

 

 

Música 

  Olá estudantes e familiares, no dia 01/06 teremos nossa aula de 

musicalização: 

3ºA – 01/06 às 09h 

3ºB – FERIADO 
 Conteúdo: Repertório de canções; Escala musical; Jogo das figuras 

musicais e ritmo; Música e Cinema. 

 

Literatura  

 Olá estudantes e familiares! 

 Vamos confeccionar máscaras de galo e raposa; 

 Separe os seguintes materiais: 

 1 papelão cortado em círculo (do tamanho de um prato comum) pode fazer 

2 buracos para os olhos; 

 Cola; 

 Tesoura; 

 Retalhos de papéis coloridos. 

 

 

 

 

 



Educação Física 

 Conteúdo: Locomoção. 

 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 

 

- Locomoção. - Apenas para quem 

está em casa, 02 

brinquedos pequenos. 

Aula          

02  

Quinta-

feira 

 

- FERIADO  

 

 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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