
 

 
 

ATIVIDADES DA SEMANA 
 
 

Semana: 07 a 11/06/2021 Ano: 3º  Turma: A/B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Durante essa semana vamos realizar atividades JUNINAS! Preparem-se 

😊 
 

 Leia o roteiro com atenção para não perder nenhuma atividade! 

 

 Na sexta-feira realizaremos nossa FESTA JUNINA! 

 

 07/06 Avaliada de Português: Receita Poética – 10 pontos no caderno. 
 

 

 

Segunda-feira, 07/06 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula 

 Literatura (3º ano B) 

 

3ª aula e 4ª aula 

 Português 

Livro: A receita 

Páginas 127 até 132. 

 

 Caderno: orientações para a tarefa de casa (Receita Poética) 

 

 5ª aula 

 Festa Junina!  



Vamos preparar as bandeirinhas para nossa festa! 

 

      Você vai precisar de: 

Revistas ou papel colorido; 

Barbante 

Cola e tesoura. 

A professora irá orientar durante a aula on-line. 

 

 
 

 Caderno de Português: Receita Poética, livro de Português, instruções nas 

páginas 130 e 131. 

 Para amanhã, trazer o livro de História. Providenciar folhas coloridas, 

régua de 30 cm, grampeador ou cola. 

 

Terça-feira, 08/06 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula 

 História 

Livro: A formação das cidades 

Páginas 52 até 55. 

 

     3ª aula 

 Musicalização (3º ano A) 

 Educação Física (3º ano B)  

 

4ª aula 

 Educação Física (3º ano A) 

 

5ª aula 

 Festa Junina! 

A professora passará um vídeo sobre a Festa Junina! 

Vamos fazer um balão para enfeitar nossa festa, você vai precisar de: 

Folhas coloridas; 

Régua de 30 cm; 

Tesoura, cola ou grampeador. 

 



 
 

 Caderno de História: realizar as atividades do exercício 4, da página 56. 

Copiar e responder as questões. 

 Para amanhã, Livro de Matemática e Inglês. 

 Providenciar para amanhã: folhas coloridas ou EVA, 4 clips, barbante, 

1 palito de sorvete ou churrasco, canetinha preta, tesoura e cola. 

 

 

Quarta-feira, 09/06 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula 

 Matemática 

Livro: Subtração sem troca 

Páginas 134 até 139. 

 

3ª aula: 

 Inglês (3º ano B)  

 

4ª aula 

 Festa Junina! 

Vamos fazer uma pescaria para nossa festa, você vai precisar de: 

Folhas coloridas ou EVA; 

4 clips; 

Barbante; 

     1 palito de sorvete ou churrasco; 

     Canetinha preta, tesoura e cola. 

 

     5ª aula: 

 Inglês (3º ano A) 

 

 
 

 Livro de Matemática, página 140. 



 Amanhã faremos nosso BINGO JUNINO, prepare uma pipoca para 

comer durante esse momento! 

 Para sexta-feira, providenciar uma lata com tampa (Nescau, leite em 

pó). 

 

Quinta-feira, 10/06 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula e 3ª aula 

 Matemática 

Bingo JUNINO da Adição. 

A professora passará as orientações durante a aula. 

 

4ª aula 

 Educação Física (3º ano A) 

 Educação Física (3º ano B) 

 

5ª aula 

 Literatura (3º ano A) 

 

 
 

 Para amanhã, caderno de Português. 

 Livro de caligrafia 

 Amanhã é a nossa FESTA JUNINA, você poderá estar com trajes 

típicos e preparar um lanche bem gostoso para esse momento. 

         Sugestão: pipoca, bolo, pinhão, paçoca, suco... 

 

Sexta-feira, 11/06 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula 

 Português 

Caderno: atividades para realizar no caderno.  

 

Clique aqui para imprimir as atividades da semana. 
 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/pipocas-3ab-s18.pdf


 

 

3ª aula 

 Organização da nossa FESTA JUNINA (on-line e presencial individual 

com as decorações que realizamos durante a semana). 

  

4ª aula 

 Musicalização (3º ano B) 

 

5ª aula 

 FESTA JUNINA  

 
 

 Para segunda-feira trazer livro e caderno de Matemática. 

 Complementar de Matemática, página 18. 

 

Inglês 

 GREETINGS – (SAUDAÇÕES) 

 HELLO BOOK. 

 UNIT 2 (OUR GRANDPARENTS ARE ONLINE) 

 LANGUAGE ACTIVITIES. 

 READ AND WRITE. 

 

 

Música 

 Olá estudantes e familiares, nos dias 08/06 e 11/06 teremos nossa aula de 

musicalização: 

3ºA – 08/06 às 09h 

3ºB – 11/06 às 15h 
 Conteúdo: Repertório de canções de festa junina; Instrumentos da festa 

junina; Música e Cinema. 

 

 

Literatura  

 Olá estudantes e familiares! 

 Esta semana conheceremos a história “Quero um abraço, o que é que eu 

faço? (Ana Maria Machado). 

 Sem materiais para essa aula. 

 



 

Educação Física 

 Conteúdo: Atividades juninas. 

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

iremos precisar dos seguintes materiais: 

 

DATA ATIVIDADES 

PROPOSTAS 

MATERIAIS. 

Aula 01 

Terça-feira 

 

- Dança e criação de 

brincadeiras. 

- Apenas para quem está em casa 

segue a sugestão de materiais, não 

são necessários todos. 

- Latas, garrafas pets, rolinhos de 

papel, Balde ou caixa de papelão, 

bolinha pequena ou bola de meia. 

Iremos juntos criar sugestão de 

atividades juninas para quem está 

em casa! 

 

Aula          

02  

Quinta-

feira 

 

- Tapete junino 

(dança). 

- 02 folhas sulfite e 01 durex. 

 

 

 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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