
 

 
 

 
 

Semana: 18 a 19/02/2021 Ano: 3º  Turma: A/B 
 

3º ANO A e B   

18/02 - QUINTA-FEIRA  

 

 

1ª aula:  Agenda e acolhida;  

 

2 ª aula: 3º ano A-  Matemática: Vamos juntos com a professora retomar 

as contas de adição e subtração. Para nossa aula você deverá imprimir a 

atividade abaixo:  

 

Clique aqui para imprimir a atividade de adição e subtração:  

3º ano B- Educação Física  

 

3ª aula: 3º ano A -Laboratório de Ciências 

3º ano B – Matemática. (Fazer a impressão no link acima)  

4ª aula: 3º ano A – Educação Física. 

3º ano B – Continuação de matemática:  

5ºaula: 3º ano A –Literatura. 

3º ano B – Jogando online- (Os estudantes online poderão acessar e a 

turma presencial vai anotar e responder junto com a professora)  

 

https://www.nossoclubinho.com.br/jogo-de-matematica-soma-subtraca/  

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/adicao-sub-3ab-s2.pdf
https://www.nossoclubinho.com.br/jogo-de-matematica-soma-subtraca/


Inglês 

 Review -Book 01(Breve revisao do Livro 01). 

 Greetings – (saudações) 

 Adequação Sociolinguística 

 

 Separar o caderno de Ensino 

Religioso/Filosofia; 

 Fazer a impressão da capa do caderno de 

Ensino Religioso/Filosofia e da coruja;  

 Providenciar um rolo de papel higiênico; 

 Separar em casa: canetinha, papeis coloridos, cola e tesoura;  

     

Clique aqui para fazer a impressão da capa do caderno de Ensino 

Religioso e da coruja;  

 

 

19/02 - SEXTA-FEIRA 

1ª aula: Acolhida e agenda;  

 

2 ª e 3ª aula: Filosofia:  

 Vamos confeccionar a capa do caderno de Ensino 

Religioso/Filosofia juntos;  

 Você sabe o que a filosofia tem em comum com a coruja? Não? 

Vamos descobrir!  

 Tenha com você o seu caderno, faremos uma cópia e a pintura da 

coruja juntos. 

 

 Você vai precisar da impressão da coruja que está disponível no link 

acima.   

 4ª e 5ª aula: Filosofia: Continuação:  

 Coruja com rolo de papel higiênico. 

 Você vai precisar dos papeis coloridos, cola e tesoura;  

 

 

 

 

 Trazer o livro de Língua Portuguesa. 

 Assistir ao vídeo: 

Como usar o dicionário – vídeos educativos para 

criança. 

https://www.youtube.com/watch?v=oCy9Si0_iks 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/ere-capa-3ab-s2.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/ere-capa-3ab-s2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oCy9Si0_iks


 Estabelece contatos sociais básicos, utilizando as fórmulas de delicadeza 

adequadas mais simples do cotidiano (saudações, apresentações e 

despedidas em inglês.) 

 Games and Plays (jogos e brincadeiras). 

 

 

Educação Física 

 Conteúdo: Reconhecimento corporal e atividades de integração. 

DATA ATIVIDADES 

ALTERNATIVAS. 

MATERIAIS. 

 15/02 a 19/02 - Atividade de integração/regras 

Reconhecimento Corporal 

(retomada dos combinados da 

EF). 

- Não necessita de 

nenhum material. 

 

 

 Volta à calma 

 Ao término das atividades vamos realizar um alongamento de membros 

superiores e inferiores. 

 

 

Música 

 Olá estudantes e familiares, nessa semana não teremos aula de 

musicalização. Bom feriado a todas e todos! 

 

 

Qualquer dúvida você poderá utilizar o canal de contato com o professor 

através dos seguintes e-mails: 

profalini@colegiovsjose.com.br 

profclaudini@colegiovsjose.com.br 

profsara@colegiovsjose.com.br 

profvictor@colegiovsjose.com.br 

profbrunameira@colegiovsjose.com.br 

profgustavo@colegiovsjose.com.br 
 

Colocar no campo assunto do e-mail, seu 

nome e turma. 
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