
 

 
 

ATIVIDADES DA SEMANA 
 
 

Semana: 02 a 06/08/2021 Ano: 3º  Turma: A/B 

  

SEMANA DOS PAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação da semana 

 
 06/08 – Matemática: adição com reserva e subtração com trocas. Valor: 25 

pontos. 

 

Clique aqui para imprimir sua Avaliação de Matemática. 

 

Clique aqui para imprimir as atividades do Dia dos Pais. 

 

Clique aqui para imprimir a atividade do Dia dos Pais (Educação 

Física). 

 
 

 

Segunda-feira, 02/08 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 Português 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/mat-avalia-3ab-s24.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/papai-3ab-s24.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/pais-edf-s24.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/pais-edf-s24.pdf


Vamos revisar? Assista com a professora e seus colegas os vídeos. 

Substantivo: https://www.youtube.com/watch?v=lwarI3JXHLQ 

Adjetivo: https://www.youtube.com/watch?v=HQXRQWW1h8c 

 

2ª aula 

 Literatura (3º ano B) 

 

3ª aula 

 Musicalização (3º ano A) 

 

4ª e 5ª aula 

 Português 

Livro: Concordância nominal e emprego do lh. 

Páginas 167 até 173. 

 

Vamos ouvir a música do lha, lhe, lhi, lho e lhu: 

https://www.youtube.com/watch?v=j7c1JpCIhPE 

 

 

 
 

 Livro de Caligrafia, páginas 69 e 70. 

 Para amanhã, livro de Ensino Religioso e Matemática. 

 

 

Terça-feira, 03/08 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula 

 Ensino Religioso 

Livro: Em cada lugar, um motivo para celebrar. 

Páginas 24 até 30. 

 

     3ª aula 

 Educação Física (3º ano B)  

 

4ª aula 

 Educação Física (3º ano A) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lwarI3JXHLQ
https://www.youtube.com/watch?v=HQXRQWW1h8c
https://www.youtube.com/watch?v=j7c1JpCIhPE


5ª aula 

 Matemática 

Livro: O paralelepípedo, cilindro, cone e esfera. 

Páginas 173 até 177. 

 

 

 
 

 Ensino Religioso, página 31 e exercício 2 da página 32. 

 Para amanhã, livro e caderno de História, impressão da atividade de 

Dia dos Pais, tinta guache, pincel e uma fita larga transparente. 

 Não esquecer o material de Inglês. 

 Estudantes on-line, separar 3 sabores de suco (pacotinho) para a aula 

de laboratório na quinta-feira. 

 

 

Quarta-feira, 04/08 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula 

 História 

Livro: Invasões europeias no Brasil. 

Páginas 68 até 73. 

Responder as questões no caderno. 

 

Vamos assistir juntos ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=HfaeWT6qZl0 

 

 

3ª aula: 

 Inglês (3º ano B)  

 

4ª aula 

 Atividade do Dia dos Pais - 1 

 

Link para impressão disponível na 1ª página deste roteiro. 

 

     5ª aula: 

 Inglês (3º ano A) 

https://www.youtube.com/watch?v=HfaeWT6qZl0


 

 
 

 Complementar de História, páginas 17 e exercício 2 da página 18. 

 Para amanhã, caderno de Matemática. 

 Organizar materiais para a aula de Literatura e laboratório de Ciências. 

 

Quinta-feira, 05/08 

1ª aula 

 Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula 

 Matemática 

Revisão no caderno durante a aula. 

 

Cartão Dia dos Pais – 2 

 

Link para impressão disponível na 1ª página deste roteiro. 

 

3ª aula 

 Laboratório de Ciências 

 

4ª aula 

 Educação Física (3º ano A) 

 Educação Física (3º ano B) 

 

5ª aula 

 Literatura (3º ano A) 

 

 

 
 

 Caderno de Matemática. 

 Para amanhã, caderno de Português. 

 Providenciar uma caixa de BIS para que possamos fazer uma 

lembrança para os pais. 

 Amanhã, avaliação de Matemática. 



 

Sexta-feira, 06/08 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 
 

 

2ª aula 

Avaliação de Matemática – Valor 25 pontos 

 

Link para impressão disponível na 1ª página deste roteiro. 

 

3ª aula 

 Musicalização (3º ano B) 

 

4ª aula e 5ª aula 

 Organização da lembrança do Dia dos Pais. 

 

Link para impressão disponível na 1ª página deste roteiro. 

 

 

Vamos ver e ouvir com a turma uma linda história do amor de um pai e 

filho coelho? 

Adivinha o quanto eu te amo! 

https://www.youtube.com/watch?v=WgO7aAifjWw 

 

 

 
 

 Aproveitar o final de semana com a família! 😊 😊 

 Não esqueça de fazer as atividades do cartão de raspadinha com seu 

papai!!! 

 Para segunda-feira, livro e caderno de Português. 

 

 

 

Inglês 

 GREETINGS – (SAUDAÇÕES) 

 HELLO BOOK. 

 FESTIVAL: FATHER'S DAY.  

 READ AND WRITE. 

https://www.youtube.com/watch?v=WgO7aAifjWw


 

 

Música 

 Olá estudantes e familiares, nos dias 02/08 e 06/08 teremos nossa aula de 

musicalização: 

3ºA – 02/08 às 09h 

3ºB – 06/08 às 15h 
 Conteúdo: Figuras de valor; compasso; unidade de tempo 

 

Literatura  

 Olá estudantes e familiares! 

 Realizaremos a construção de um origami para presentear o papai. 

 Materiais: 1 folha de papel colorido, cola, tesoura e retalhos de papéis. 

 

Educação Física 

 Conteúdo: Atividade dia dos pais e motricidade fina. 

 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 

 

- Motricidade global. 

 

- Para todos os estudantes: 

- 02 folhas sulfite. 

- 01 sacola. 

 

Aula          

02  

Quinta-

feira 

-Atividade dia dos Pais. - Para todos os estudantes: 

- 01 caixa de leite ou suco, 

vazia e higienizada. 

- 01 tesoura. 

- 01 cola. 

- 01 foto do filho com o pai. 

 Link para impressão disponível na 1ª página deste roteiro. 

 

 

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 

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


profgustavo@colegiovsjose.com.br 

proflenir@colegiovsjose.com.br 

 

Colocar no campo assunto do e-mail, seu nome e turma. 
 

 

 

 

mailto:profgustavo@colegiovsjose.com.br

