
 

 
 

ATIVIDADES DA SEMANA 
 
 

Semana: 21/06 a 25/06/2021 Ano: 3º  Turma: A/B 
 

 24/06 Ciências: Lanternas divertidas – Valor: 10 pontos 

 

 25/06 Avaliativa de Arte: Equilíbrio e Simetria – 

Valor: 20  pontos 

 

 25/06 Novidade: atividade no Teans – Quiz da 

Matemática. 
 

 

Segunda-feira, 21/06  

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula 

 Literatura (3º ano B) 

 

3ª aula e 4ª aula 

 Português 

Livro: O numeral 

Páginas 140 a 143,  

 

5ª aula 

 Português 

Caderno: vamos escrever o conceito de numeral e fazer algumas atividades 

durante a aula. 

 

 
 

  Livro de caligrafia, páginas 90 e 91. 

 Para amanhã, livro de História e Português. 

 

 

 



Terça-feira, 22/06 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula 

 História 

Livro: O desenvolvimento das cidades brasileiras. 

Páginas 57 a 59. 

 

     3ª aula 

 Musicalização (3º ano A) 

 Educação Física (3º ano B)  

 

4ª aula 

 Educação Física (3º ano A) 

 

5ª aula 

 Português 

Livro: A escrita de Z e S. 

Páginas 143 a 145.  

 

 
 

 Para amanhã, livro de Matemática e de Inglês. 

 Complementar de História, página 14.  

 Providenciar os seguintes materiais para a aula de Ciências na quinta-

feira:  

 

o Rolinhos de papel higiênico (3 unidades) 

o Papel filme (aquele de cozinha) ou saquinhos plásticos transparentes 

o Papel celofane – 3 cores (esse item é opcional). 

o Elásticos (aqueles de dinheiro) 3 unidades 

o Cola 

o Tesoura 

o Canetinhas 

 

 

Quarta-feira, 23/06 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 



 

2ª aula 

 Matemática 

Livro: Subtração com e sem trocas envolvendo as centenas. 

     Páginas 146 a 154. 

 

3ª aula: 

 Inglês (3º ano B)  

 

4ª aula 

 Matemática 

Continuação e correção das atividades do livro. 

 

     5ª aula: 

 Inglês (3º ano A) 

 

 
 

  Livro de Matemática, página 155 (somente), responder no caderno. 

 Para amanhã, livro de Ciências e materiais para a atividade prática 

de Ciências. 

 

Quinta-feira, 24/06 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula  

 Ciências 

Os sentidos: visão. 

Páginas 77 e 78. 

 

3ª aula 

 Laboratório de Ciências. 

Atividade prática sobre a visão: Lanternas divertidas 

 

4ª aula 

 Educação Física (3º ano A) 

 Educação Física (3º ano B) 

 

5ª aula 



 Literatura (3º ano A) 

 

 
 

 Complementar de Ciências, página 21. 

 Para amanhã, livro de Arte e Geografia. 

 Folhas coloridas e massinha. 

 

Sexta-feira, 25/06 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula 

 Geografia 

Livro: Os espaços públicos e as propriedades particulares. 

Páginas: 56 a 59. 

 

3ª aula 

 Musicalização (3º ano B) 

 

4ª aula 

 Arte 

Livro: Equilíbrio e Simetria. 

Página 31. 

 

5ª aula 

 Arte 

Massinha: vamos reproduzir com a massinha o que trabalhamos na página 

31. 

Explicar sobre o QUIZ de Matemática no Teans. 

 

 

 
 

  Responder ao QUIZ de Matemática no Teans. 

(Fazer o passo a passo explicado em sala pela professora) ou seguir as 

instruções abaixo: 



Atenção: a atividade será liberada somente nesta data, após o horário de 

aula.  

 

 Fazer o login no Teans (da mesma forma que faz para entrar na 

aula on-line). 

 Clicar em tarefas (no canto esquerdo da tela). 

 Entrar na pasta QUIZ da Matemática. 

 Responder as questões (clicar na resposta que achar correta). 

 Clicar em enviar (após responder todas as questões). 

 

Pronto! Você realizou a tarefa e foi enviada para a professora corrigir! 

 

Inglês 

 GREETINGS – (SAUDAÇÕES) 

 HELLO BOOK. 

 UNIT 2 (OUR GRANDPARENTS ARE ONLINE) 

 GROWING UP. 

 WOKBOOK. 

 

 

Música 

 Olá estudantes e familiares, nos dias 22/06 e 25/06 teremos nossa aula de 

musicalização: 

3ºA – 22/06 às 09h 

3ºB – 25/06 às 15h 
 Conteúdo: Repertório de canções de festa junina; Instrumentos e 

brincadeiras da festa junina; exercícios rítmicos. 

 

 

Literatura  

 Olá estudantes e familiares! 

 Separe os seguintes materiais: 

 1 folha de papel colorido, 2 tampinhas plásticas do mesmo tamanho, 1 

rolinho de durex. 

 

 

Educação Física 

 Conteúdo: Percepção corporal. 

 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 

 

- Percepção corporal. 

 

- Nenhum material. 

Aula          

02  

Quinta-

feira 

- Percepção corporal. - Para quem está em 

casa uma folha e um 

lápis ou caneta. 

 

 

 

 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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