
 

 
 

ATIVIDADES DA SEMANA 
 

 

Semana: 26 a 30/07/2021 Ano: 3º  Turma: A/B 
  

É hora de voltar! O recesso foi ótimo e estávamos com saudades! 

Vamos juntos e conectados para mais uma caminhada cheia de 

desafios e aprendizados. 

Confira no roteiro nossas atividades!  

 

Um beijo carinhoso Professoras Alini e Claudini.  

 

Atividades Avaliadas da semana: 

 

29/07- Ciências- cartaz “Os cinco sentidos”. Valor 25 pontos.  

30/07- Matemática- sólidos com bala de goma. Faces, arestas e 

vértice. Valor 15 pontos.  
 

Estudante on-line: Clique aqui para imprimir as orientações da 

atividade avaliada de Ciências. 
 

 

Segunda-feira, 26/07 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula 

 Literatura (3º ano B) 

 

3ª aula 

 Roda de conversa: diário de férias. Depois da conversa vamos fazer um 

lindo desenho. Você vai precisar de uma folha de sulfite!  

 

4ª e 5ª aula 

 Matemática: Livro- Tópicos da geometria: leitura e atividades nas páginas 

164 até 169;  

 Caderno: Copiar os sólidos e as explicações da página 167;  

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/cie-avali-3ab-s23.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/cie-avali-3ab-s23.pdf


 

 

 Livro complementar de matemática página 20; 

 Para amanhã livro e caderno de português;  

 Uma semana abençoada!  

 

Terça-feira, 27/07 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula 

 Português- Produção de texto- Anúncio publicitário nas páginas 161 até 

166;  

 Caderno: Agora é a sua vez- questão 2. Sua professora vai explicar e você 

deverá realizar a atividade em casa.  

 

     3ª aula 

 Musicalização (3º ano A) 

 Educação Física (3º ano B)  

 

4ª aula 

 Educação Física (3º ano A) 

 

5ª aula 

 Continuação de português.  

 

 
 

 Caderno de português;  

 Para amanhã livros e cadernos de matemática e geografia;  

 Para sexta-feira providenciar: uma caixa de palito de dente e um pacote 

de bala de gomas;  

 

Quarta-feira, 28/07 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula 

 Matemática: Livro- faces, arestas e vértice. Leitura e explicação nas 

páginas 170 até 172;  



 Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=TeCKbjD9O44  

 

 

3ª aula: 

 Inglês (3º ano B)  

 

4ª aula 

 Geografia: Livro – Os Serviços Públicos. Leitura e atividades nas páginas 

66 até 71;  

 

     5ª aula: 

 Inglês (3º ano A) 

 

 
 

 Caderno de geografia- Responder as perguntar da página 71;  

 Livro complementar de geografia páginas 17, 18 e 19;  

 Para amanhã livro e caderno de ciências;  

 

Quinta-feira, 29/07 

1ª aula 

 Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

 Literatura (3º ano A) 

 

2ª e 3 aula 

 Ciências: Livro. Leitura nas páginas 86 até 91 

 

4ª aula 

 Educação Física (3º ano A) 

 Educação Física (3º ano B) 

 

5ª aula 

 Atividade Avaliada- Cartaz os cinco sentidos.  

 Explicação da atividade no link da 1ª página.  

 Envio: 29/07 

 Entrega: 05/07 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TeCKbjD9O44


 
 

 Trazer para amanhã: caixa de palito de dente e um pacote de bala de 

goma;  

 Livro de arte.  

 

 

Sexta-feira, 30/07 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 
 

 

2ª aula 

 Arte: Livro. Leitura e atividades nas páginas 35 até 37.  

 

3ª aula 

 Musicalização (3º ano B) 

 

4ªe 5 aula 

 Atividade avaliada de matemática- Prepare-se para uma aula 

DELICIOSA- Sólidos com gomas. Sua professora irá explicar como 

proceder.  

 

 
 

 Livro complementar de matemática página 21; 

 Para segunda-feira livro e caderno de português;  

 Bom fim de semana! Cuidem-se!  

 

 

Inglês 

 BACK TO SCHOOL.  

 GREETINGS  

 TALK ABOUT WINTER VACATION.  

 REVIEW 1ºSEMESTER. 

 VIDEO AND SONGS 

 LET`S SING! 



 HELLO BOOK. 

 

 

Música 

  Olá estudantes e familiares, nos dias 27/07 e 30/07 teremos nossa aula de 

musicalização: 

3ºA – 27/07 às 09h 

3ºB – 30/07 às 15h 
 Conteúdo: Repertório de canções; exercícios rítmicos/pulsação e criação 

musical 

 

 

Literatura  

 Olá estudantes e familiares! 

 Esta semana conheceremos uma nova história com a professora Lenir; 

 Sem materiais para essa aula. 

 

 

Educação Física 

 Conteúdo: Exercícios coordenativos e ritmo. 

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

iremos precisar dos seguintes materiais: 

 

DATA ATIVIDADES 

ALTERNATIVAS. 

MATERIAIS. 

Aula 01 Terça-

feira 

- Exercício coordenativos.  - Nenhum material. 

Aula          02  

Quinta-feira 

 

- Desafio motor ritmo. - Nenhum material. 

 

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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