
 

 
 

ATIVIDADES DA SEMANA 
 
 

Semana: 09 a 13/08/2021 Ano: 3º  Turma: A/B 
  

Avaliações da semana 

 13/08 -Matemática- Sólidos 

Geométricos;  

 13/08- Geografia- Espaços 

públicos e privados e Serviços 

públicos.  

 14/08 Quis -Teams- Filosofia e 

Ensino Religioso.  
 

 

Clique aqui para imprimir sua atividade avaliada de Matemática. 

 

Clique aqui para imprimir sua avaliação de Geografia. 

 

Clique aqui para imprimir a atividade sobre os serviços públicos da 

cidade. 

 

 
Segunda-feira, 09/08 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

2ª aula 

 Literatura (3º ano B) 

 

3ª aula 

 Musicalização (3º ano A) 

 

4ª e 5ª aula 

 Português- Livro: Retomando e ampliando nas páginas 175 e 176;  

 Unidade 3- Bichos. Vamos assistir “ A vida secreta dos Bichos”.  

 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/math-avali-3ab-s25.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/geo-avali-3ab-s25.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/tangram-3ab-s25.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/tangram-3ab-s25.pdf


 
 

 Livro de português página 174;  

 Para amanhã trazer livro e caderno de matemática;  

 Uma semana abençoada a todos!  

 

 

Terça-feira, 10/08 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula 

 Matemática- Livro: Vistas e planta baixa nas páginas 178 até 187;  

     3ª aula 

 Educação Física (3º ano B)  

 

4ª aula 

 Educação Física (3º ano A) 

 

5ª aula 

 Matemática: Continuação: Você conhece a história do Tangram?  

Caderno: 

Colégio Vicentino São José.  

Curitiba, 10 de agosto de 2021.  

 
O tangram é um quebra-cabeça chinês que possui 7 peças planas. Não se 

sabe ao certo quem o criou e nem há quanto tempo existe, mas há diversas lendas 
sobre sua origem. Vamos conhecer uma delas? 

https://www.youtube.com/watch?v=fKdEYytQvm0  

 

Tarefa de casa.  

 

1) Agora é sua vez! Pinte com capriche o tangram e monte uma figura. 

Faça um bonito cenário também! Capriche!  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fKdEYytQvm0


 

 Caderno de matemática- Tangram; 

 Trazer amanhã livro e caderno de geografia;  

 

 

Quarta-feira, 11/08 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula 

 Geografia- Livro: Continuação nas páginas 72 até 77;  

3ª aula: 

 Inglês (3º ano B)  

 

 

4ª aula 

 Caderno:  

Colégio Vicentino São José.  

Curitiba, 11 de agosto de 2021.  

 

1) Colar a atividade que está disponível para impressão.  

 

     5ª aula: 

 Inglês (3º ano A) 

 

 
 

 Livro complementar de geografia páginas 21 e 22;  

 Para amanhã livro de matemática, trazer sua régua;  

 Livro de arte;  

 

Quinta-feira, 12/08 

1ª aula 

 Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula 

 Matemática- Livro: Continuação da página 188;  

3ª aula 

 Arte- Leitura nas páginas 42 até 45.  

4ª aula 



 Educação Física (3º ano A) 

 Educação Física (3º ano B) 

 

5ª aula 

 Literatura (3º ano A) 

 

 

 
 

 Estudar para as avaliações de matemática e geografia.  

 

 

Sexta-feira, 06/08 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 
 

 

2ª aula 

Avaliação de matemática, link na 1ª página deste roteiro. 

 

3ª aula 

 Musicalização (3º ano B) 

 

4ª aula e 5ª aula 

Avaliação de geografia, link na 1ª página deste roteiro. 

 

 

 

 
 

 Um excelente fim de semana!  

 Realizar a Atividade Avaliada- Filosofia e Ensino Religioso via Teams;  

 Trazer na segunda-feira livro e caderno de matemática;  

 

 

 

 



Inglês 

 GREETINGS – (SAUDAÇÕES) 

 HELLO BOOK. 

 WORKBOOK.  

 REVIEW. 

 

 

Música 

 Olá estudantes e familiares, nos dias 09/08 e 13/08 teremos nossa aula de 

musicalização: 

3ºA – 09/08 às 09h 

3ºB – 13/08 às 15h 
 Conteúdo: Figuras de valor; compasso; Semínima, mínima e semibreve 

(som e silêncio). 

 

Literatura  

 Olá estudantes e familiares! 

 Esta semana conheceremos uma história do Folclore Brasileiro – O 

Curupira; 

 Sem materiais para esta aula. 

 

Educação Física 

 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, 

tempo e espaço. 

 

- Nenhum material. 

Aula          02  

Quinta-feira 

- Ritmo e expressividade. - Nenhum material. 

 

 

 

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

através dos seguintes e-mails: 

profalini@colegiovsjose.com.br 

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

