
 

 
 

ATIVIDADES DA SEMANA 
 
 

Semana: 30/08 a 10/09  Ano: 3º  Turma: A/B 

 

Queridas famílias.  

Gostaríamos de agradecer todo o empenho e dedicação nesse 2º Trimestre.  

Foi um trimestre de muito trabalho e dedicação de todos nós.  

Em breve começaremos as últimas atividades e avaliações!  

Um forte e fraterno abraço, professoras Alini e Claudini.  
 

Clique aqui para imprimir suas atividades. 

 
 

Segunda-feira, 30/08 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

2ª aula 

 Literatura (3º ano B) 

3ª aula 

 Musicalização (3º ano A) 

 

4ª aula 

 Português 

Caderno: 

Colégio Vicentino São José.  

Curitiba, 30 de agosto de 2021. 

 

Uso do AM e ÃO 

x 

Usamos o AM no fim das palavras quando queremos dizer que a frase está no 

passado.  

x 

Exemplo: Eles chegaram ontem na praia. 

x 

Usamos o ÃO no fim das palavras quando queremos dizer que a frase está no 

futuro.  

x 

Exemplo: Eles chegarão amanhã na praia.  

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/capa-3ab-s28.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/capa-3ab-s28.pdf


Tarefa de casa: 

 

1) Passe os verbos do passado para o futuro. 

a) Vocês andaram demais. 

Vocês _________demais. 

 b) Elas voltaram da festa muito felizes. 

Elas _________ da festa muito felizes. 

 c) Eles correram na pista de skate. 

Eles _________ na pista de skate. 

 d) Pedro e Marcos se reuniram ontem? 

Pedro e Marcos se _________ amanhã.  

5ª aula 

 Português:  

 Livro: Senhora das alturas;  

 Leitura do texto nas páginas 208 até 211.  

 
 Caderno de português.  

 Para amanhã livro e caderno de matemática;  

 Uma semana abençoada!  

 

Terça-feira, 31/08 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula 

 Matemática 

 Livro: Multiplicação; 

 Leitura e atividades nas páginas 200 até 206;  

 Sugestão de vídeo:  

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

 

     3ª aula 

 Educação Física (3º ano B)  

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


 

4ª aula 

 Educação Física (3º ano A) 

 

5ª aula 

 Matemática 

 Caderno: (Para essa atividade as imagens estarão disponíveis para 

impressão no roteiro)  

 
1) No supermercado Baratinho está sendo vendido um novo tipo de suco em 

caixas que contém 4 garrafas cada uma. 

 

a) Complete para descobrir o número de garrafas em 3 caixas. 
           

    

 

 

 

 

 

               (____x____=_____)      ou      (____+____+____=_____) 

 

 

    b) Em 4 caixas haverá quantas garrafas? Complete: 

 

             (____x____=_____)    ou    (____+____+____+____=_____)              

 

 

3) No mesmo supermercado, as laranjas foram separadas em embalagens para 

serem comercializadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Há quantas embalagens? 

________________________________________________________________ 

b) Há quantas laranjas em cada embalagem? 



_______________________________________________________________ 

c) Há quantas laranjas no total? 

_______________________________________________________________ 
 

4) Indique a multiplicação e a quantia total em cada item. 
 

 

a)    

      

      

       __________       x    __________     =    __________       (R$ ______________) 

  

 

 

b)     

      

      

        __________     x     __________    =    __________     (R$ _______________) 

  

 

 

c)    

    

 

        __________    x   __________     =    __________     (R$ ______________)       

 

 

 
 Complementar de matemática página 25;  

 Para amanhã, livro de Português e Inglês e caderno de Português; 

 Providenciar para sexta-feira tinta guache azul, branca, preta e um 

pincel.  

 

Quarta-feira, 01/09 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula 

 Português 

Livro: A linguagem do texto 

Páginas: 212 até 214. 

 



3ª aula 

 Inglês (3º ano B)  

 

4ª aula 

 Português- Continuação 215 e 217;  

 

     5ª aula: 

 Inglês (3º ano A) 

 

 
 Livro de português página 218;  

 Para amanhã livro de Ensino Religioso.  

 

Quinta-feira, 02/09 

1ª aula 

 Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula e 3ª aula 

 Ensino Religioso 

 Capítulo 2- Os povos e suas histórias 

 Leitura nas páginas 44 até 50;  

 

 Colorir a capa das avaliações- 2 Trimestre  

4ª aula 

 Educação Física (3º ano A) 

 Educação Física (3º ano B) 

 

5ª aula 

 Literatura (3º ano A) 

 

 
 Livro de Ensino Religioso página 51;  

 Trazer amanhã livro de arte, tinta guache azul, branca, preta e um 

pincel;  

 Para encerrarmos o 2º trimestre traga um delicioso lanche pois faremos 

uma sessão CINEMA!  

 



Sexta-feira, 03/09 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula 

 Arte 

 Leitura da página 47 e 48;  

 Atividade: Azulejos Portugueses na página 49;  

 

3ª aula 

 Musicalização (3º ano B) 

4ª e 5ª aula 

 Sessão Cinema!  

 

 
 

 Para quinta-feira livro e caderno de português;  

 Bom recesso e feriado a todos!  

  

06/09- Recesso  

07/09- Feriado 

08/09- Feriado  

 

Quinta-feira, 09/09 

1ª aula 

 Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula 

 Laboratório de Ciências  

3ª aula 

  Português 

 Livro: O verbo 

 Páginas 219 até 223 

Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=KmNaSOZ9kb0  

4ª aula 

 Educação Física (3º ano A) 

 Educação Física (3º ano B) 

 

5ª aula 

 Literatura (3º ano A) 

https://www.youtube.com/watch?v=KmNaSOZ9kb0


 

 

 
 Livro de caligrafia página _____; 

 Para amanhã caderno de português e livro de matemática;  

 

Sexta-feira, 10/09 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

2ª aula 

 Português 

 Caderno:  

Colégio Vicentino São José.  

Curitiba, 10 de setembro de 2021.  

 

O que é verbo?  

Verbo é toda palavra que indica uma ação, estado ou fenômeno da 

natureza.  

O  verbo precisa sempre concordar com as outras palavras que estamos 

escrevendo, quando elas estão no singular ou no plural.  

Tarefa de casa.  

 

1) Procure no seu dicionário o significado dos verbos e escreva no seu 

caderno:  

a) Anexar;  

b) Compor;  

c) Obter;  

d) Exercer  

 

3ª aula 

 Musicalização (3º ano B) 

4ª e 5ª aula 

 Matemática:  

 Livro- Combinações 

 Páginas 207 até 209.  

 



 
 Caderno de português;  

 Para segunda-feira caderno e livro de matemática;  

 Bom fim de semana!  

 

Literatura  

 Olá estudantes e familiares! 

 Esta semana vamos precisar dos seguintes materiais: 

 Atenção turmas 1º B e C, 2º B e 3º B: trazer lápis de cor e giz 

de cera; 

 

 Turmas: 2º A, 3º A, 4º A e B; 5ºA e B: Contação de história 

(sem materiais). 
 

 

Inglês 

 GREETINGS – (SAUDAÇÕES) 

 HELLO BOOK. 

 UNIT-4 (IT´S TIME TO SLEEP!).  

 LISTENING AND ORAL PRACTICE. 

 

Música 

 Olá estudantes e familiares, nos dias 30/08 e 03 e 10 de setembro 

teremos nossa aula de musicalização: 

3ºA – às 09h 

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

(som e silêncio); unidade de compasso. 

 

 

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 

- Brincadeiras Alternativas. 

 

- Nenhum material. 



 

Aula          02  

Quinta-feira 

- Locomoção. - Nenhum material. 

 

Aula          03  

Quinta-feira 

 

 

- Equilíbrio e estabilidade. Para quem está em 

casa: 

 

-01 Bola. 

 

 

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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