
 

 
 

ATIVIDADES DA SEMANA 
 

 

Semana: 05 a 09/07/2021 Ano: 3º  Turma: A/B 
 

AVALIADA DA SEMANA 

 09/07 Arte: Mapa do Brasil  - 30 pontos – Apresentação durante a aula. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAMOS APROVEITAR ESSA ÚLTIMA SEMANA DE 

MANEIRA DIFERENTE?! PRESTE ATENÇÃO PARA NÃO 

PERDER A PROGRAMAÇÃO! 😊 
 

Clique aqui para imprimir as atividades da semana. 

 

Clique aqui para imprimir o diário de férias. 

 
 

Clique aqui para imprimir a atividade comemorativa de Inglês. 

 

 

 

Segunda-feira, 05/07 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula 

 Literatura (3º ano B) 

 

3ª aula e 4ª aula 

 Português 

Livro: Entre o prazer e a disciplina. 

Páginas 152 até 159. 

 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/mapa-3ab-s22.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/diario-3ab-s22.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/days-100-s22.pdf


5ª aula 

 Bolhas de sabão 

Vamos fazer bolhas de sabão e garantir a 

diversão? 

Preste a atenção em sua professora, ela irá 

explicar como fazer! 

Pegue sua garrafa de 500 ml cortada ao meio. 

 

 

 
 

 Livro e caderno de Português, página 160 (copiar as questões e 

responder). 

 Para amanhã, livro de Filosofia e caderno de Matemática. 

 Amanhã é o dia do BICHINHO DE PELÚCIA e da PANTUFA. Você 

irá assistir a aula com um companheiro ao seu lado! Escolha com 

carinho! 

 

 

Terça-feira, 06/07 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

Dia do BICHINHO de PELÚCIA e da 

PANTUFA, vamos mostrar  para seus colegas!  

 

2ª aula 

 Filosofia 

Livro: Ser libertador 

Páginas 46 até 49. 

 

     3ª aula 

 Musicalização (3º ano A) 

 Educação Física (3º ano B)  

 

4ª aula 

 Educação Física (3º ano A) 

 

5ª aula 

 Matemática 

Ditado dos números 



Link para impressão disponível na 1ª página deste roteiro. 

Copiar a tarefa para casa no caderno. A professora irá passar durante a 

aula. 

 

 
 

 Caderno de Matemática. 

 Para amanhã, livro de Inglês, Ciências e Arte. 

 1 cartolina branca, giz de cera, tinta guache PRETA, pincel e detergente 

de cozinha. Fita crepe. 

 Amanhã é o dia do VERMELHO - você deverá estar com algum 

acessório vermelho durante a aula (camiseta, maquiagem, lenço, tiara, 

máscara) Use a criatividade! 

 

Quarta-feira, 07/07 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

Dia do VERMELHO -  vamos ver o que você está usando! 

 

2ª aula 

 Ciências 

Livro: Audição – o mundo dos sons 

Páginas 81 até 83. 

 

3ª aula: 

 Inglês (3º ano B)  

 

4ª aula 

 Arte 

Orientação para a avaliada de Arte, página 41. 

Link para impressão disponível na 1ª página deste roteiro. 

 

Tela mágica 

A professora passará as orientações durante a aula. 

 

     5ª aula: 

 Inglês (3º ano A) 

 



 
 

 Atividade avaliada de Arte. Apresentação sexta-feira (09/07). 

 Materiais para a aula de laboratório: um pedaço de barbante e 2 

copos plásticos. 

 1 palito de churrasco 

 Amanhã é o dia do boné ou tiara diferente e do BRINCAR! Capriche 

na escolha! 

 

Quinta-feira, 08/07 

 

1ª aula 

 Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

Dia do BONÉ ou TIARA, queremos ver o seu! 

 Literatura (3º ano A) 

 

2ª aula 

 Tela Mágica 

Finalização, ilustração. 

 

3 ª aula  

 Laboratório de Ciências  

Experimento da audição. 

 

4ª aula 

 Educação Física (3º ano A) 

 Educação Física (3º ano B) 

 

5ª aula 

 Brincar! 

Siiim, vamos brincar! 

Estátua, massinha, dobraduras, desenhos, mímica! 

 

 
 

 Livro complementar de Ciências, página 22. 

 Para amanhã, atividade de Arte (apresentação). 



 Dia da guloseima, Cinema  (trazer uma guloseima para comer durante 

o filme.) 

 

 

Sexta-feira, 09/07 

 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de 

casa. 

Dia da GULOSEIMA e CINEMA.  

 

2ª aula 

 Arte 

Apresentação da atividade avaliada: MAPA do BRASIL (30 pontos). 

 

3ª aula 

 Musicalização (3º ano B) 

 

4ª aula 

 Português  

 Diário 

Link para impressão disponível na 1ª 

página deste roteiro. 

 

 

5ª aula 

 Cinema 

Vamos assistir um filme com os colegas 

comendo sua deliciosa guloseima! 

 

 

 
 

 Para o retorno das aulas, livro e caderno de Matemática. 

 Fazer o diário para o retorno. 

 

Bom descanso, se cuidem e voltem com muita alegria e vontade de 

aprender!!! 

 

 



 

Voltamos dia 26/07/2021!!! 

 

 

 

Inglês 

 GREETINGS – (SAUDAÇÕES) 

 HELLO BOOK. 

 CELEBRATE 100TH DAY OF SCHOOL.  

 LET`S SING! 

 Link para impressão disponível na 1ª página deste roteiro. 

 

 

Música 

 Olá estudantes e familiares, nos dias 06/07 e 09/07 teremos nossa aula de 

musicalização: 

3ºA – 06/07 às 09h 

3ºB – 09/07 às 15h 
 Conteúdo: Repertório de canções; exercícios rítmicos/pulsação; Música e 

desenho. 

 Material Necessário: Folha sulfite e lápis de cor. 

 

 

Literatura  

 Olá estudantes e familiares! 

 Para aula dessa semana separe os seguintes materiais: 

 1 caixa de leite vazia, limpa e encapada com papel (colorido de sua 

preferência); 

  1 rolinho de papel higiênico encapado (papel colorido, conforme a foto) 

 3 metros de fita, barbante ou lã. 

 
 

 

 

 



 

Educação Física 

 Conteúdo: Esportes de rede.  

 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 

 

- Esporte de rede. 

 

- Para quem está em 

casa 01 par de chinelo, 

01 sacola ou bolinha 

pequena. 

Aula          

02  

Quinta-

feira 

- Esporte de rede. - Para quem está em 

casa 01 par de chinelo, 

sacola ou bolinha 

pequena. 

 

 

 

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. 

mailto:profalini@colegiovsjose.com.br
mailto:proclaudini@colegiovsjose.com.br
mailto:profsara@colegiovsjose.com.br
mailto:profvictor@colegiovsjose.com.br
mailto:profbrunameira@colegiovsjose.com.br
mailto:profgustavo@colegiovsjose.com.br


 


