
 

 
 

ATIVIDADES DA SEMANA 
 
 

Semana: 14 a 18/06/2021 Ano: 3º  Turma: A/B 
 

Queridas famílias. 

 

O 2 º trimestre já começou com nossos estudantes felizes e 

comprometidos!  

Vamos então dar continuidade as nossas atividades avaliadas e 

avaliações.  

Para uma melhor organização vamos manter as sextas-feiras para 

avaliadas e avaliações. Pedimos a colaboração de vocês para que realizem a 

impressão da atividade somente no dia indicado, é importante também que o 

estudante abra sua câmera para realizar a atividade juntamente com sua 

professora e sua turma.  

As famílias que optarem por enviar seus filhos para realizar a atividade 

no colégio deverá antecipadamente avisar via e-mail para nossa melhor   

organização. 

Contamos com a ajuda de todos vocês! Desejemos um excelente 

trimestre!  

Professoras Alini e Claudini.  

 

 

Atividades Avaliadas da semana: 

 

16/06- Filosofia- Pomba da liberdade- Valor 20 pontos; 

18/06- Matemática- As quatro operações- Valor 25 pontos;  

18/06- Geografia- Os bairros- Valor 50 pontos. 

 
 

 

 

Segunda-feira, 14/06  

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula 

 Literatura (3º ano B) 

 

3ª aula e 4ª aula 



 Matemática: Subtração com troca, nas páginas 141 até 145;  

 

Vídeo sugestivo para explicação: 

https://www.youtube.com/watch?v=SDl4eL1cWg4  

 5ª aula 

Caderno de matemática.  

 

Colégio Vicentino São José.  

Curitiba, 14 de junho de 2021.  

 

Clique aqui para imprimir a atividade ou realize a cópia.  

 

 
 

 Livro complementar de matemática página 18;  

 Para amanhã livro e caderno de português;  

 Providenciar para quarta-feira: Algodão, cola branca e um palito de 

sorvete.  

 Boa semana!  

 

Terça-feira, 15/06 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula 

 Português-livro: A carta- leitura nas páginas 133 até questão 6 da 136;  

 

     3ª aula 

 Musicalização (3º ano A) 

 Educação Física (3º ano B)  

 

4ª aula 

 Educação Física (3º ano A) 

 

5ª aula 

 Caderno de português:  

 Escrevendo uma carta. (Seguir as orientações do livro)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SDl4eL1cWg4
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/subtracao-3ab-s19.pdf


 
 

 Caderno de português- carta;  

 Para amanhã livro de filosofia e caderno;  

 Trazer os materiais para a avaliada de filosofia;  

 

 

Quarta-feira, 16/06 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula 

 Filosofia- Livro: Conhecer a liberdade nas páginas 44 até 47.  

 

3ª aula: 

 Inglês (3º ano B)  

 

 

 

4ª aula 

 Atividade Avaliada- Valor 20 pontos- Filosofia: Confeccionar a pomba da 

liberdade;  

 Caderno: Escrever uma frase: O que é a liberdade para mim.  

 

     5ª aula: 

 Inglês (3º ano A) 

 

 
 

 Livro de caligrafia páginas 54 e 55;  

 Para amanhã livro de ciências e caderno;  

 

Quinta-feira, 17/06 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula  



 Ciências- Livro- Como percebemos o mundo- Laboratório de ciências- 

Vamos investigar página 76.  

 3ª aula 

 Ciências- Livro- Leitura e atividades nas páginas 70 até 75;  

4ª aula 

 Educação Física (3º ano A) 

 Educação Física (3º ano B) 

 

5ª aula 

 Literatura (3º ano A) 

 

 
 

 Livro complementar de ciências página 20;  

 Estudantes online- providenciar para amanhã a cópia das atividades 

avaliadas; 

 Não falte!  

 

 

Sexta-feira, 18/06 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula 

 Atividade avaliada de matemática- Clique aqui para imprimir 

 

3ª aula 

 Musicalização (3º ano B) 

 

4ª aula 

 Atividade avaliada de geografia- Clique aqui para imprimir;  

 

5ª aula 

 Vamos brincar com nossas massinhas e assistir uma Turma da Monica!   

 
 

 Para segunda-feira trazer livro e caderno de português;  

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/mat-avali-3ab-s19.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/geo-avali-3ab-s19.pdf


 Bom fim de semana!  

 

 

Inglês 

 GREETINGS – (SAUDAÇÕES) 

 HELLO BOOK. 

 UNIT 2 (OUR GRANDPARENTS ARE ONLINE) 

 READ AND WRITE. 

 LET`S SING! 

 

 

Música 

 Olá estudantes e familiares, nos dias 13/06 e 18/06 teremos nossa aula de 

musicalização: 

3ºA – 13/06 às 09h 

3ºB – 18/06 às 15h 
 Conteúdo: Repertório de canções de festa junina; Instrumentos e 

brincadeiras da festa junina. 

 

 

Literatura  

 Olá estudantes e familiares! 

 Separe os seguintes materiais: 

  2 tampinhas e um rolinho de durex. 

 

 

Educação Física 

 Conteúdo: Luta e Locomoção. 

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

professor Gustavo iremos precisar dos seguintes materiais: 
 

DATA TEMA DAS ATIVIDADES DA 

SEMANA 

MATERIAIS. 

Aula 01  

Terça-feira 

 

- Capoeira. 

 

- Uma cadeira. 

Aula          

02  

Quinta-

feira 

- Locomoção.  - Nenhum material. 

 

 



 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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