
 

 
 

ATIVIDADES DA SEMANA 
 
 

Semana: 13 a 17/09/2021 Ano: 3º  Turma: A/B 

 

 

Queridas famílias 

 

 Não esqueçam de realizar as 

impressões das atividades do roteiro 

dessa semana clicando no link 

abaixo: 

 

 

 

Clique aqui para imprimir suas atividades. 

 
 Lembrem-se: as atividades propostas devem ser realizadas junto com a 

professora e colegas durante as aulas on-line. 

 
 

Segunda-feira, 13/09 

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 

Livro: Emprego das letras C e Ç 

Páginas 224 até 230. 

Link para o vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=XR7Br7OBvKg 

 

5ª aula 

 Português 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/multi-3ab-s29.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XR7Br7OBvKg


Jogos on-line com a professora (Verbos). 

Link para o jogo: 

https://atividade.digital/plataforma/storie/player/?saber=410&etapa=1&sto

ry=Verbo%3A+passado%2C+presente+e+futuro 

 

Iniciar a leitura do livro com sua turma e 

professora: Água 

 

 

 

 
 Livro de Português, páginas 231 até 233. 

 Para amanhã livro de Ciências, Português e caderno de Ciências. 

Terça-feira, 14/09 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula 

 Ciências 

Livro: Por dentro da Terra 

Páginas 108 até 111. 

Link para o vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=sd9GcZpXZ7k 

 

Caderno: 

 

Colégio Vicentino São José. 

Curitiba, 14 de setembro de 2021. 

 

Geosfera 

A geosfera é a camada interna da Terra e vai 

da superfície até o centro do planeta. As suas 

camadas são: a crosta terrestre, o manto 

terrestre e o núcleo da Terra. 

 

 

 

 

 

 

https://atividade.digital/plataforma/storie/player/?saber=410&etapa=1&story=Verbo%3A+passado%2C+presente+e+futuro
https://atividade.digital/plataforma/storie/player/?saber=410&etapa=1&story=Verbo%3A+passado%2C+presente+e+futuro
https://www.youtube.com/watch?v=sd9GcZpXZ7k


 

 

     3ª aula 

 Educação Física (3º ano B)  

 

4ª aula 

 Educação Física (3º ano A) 

 

5ª aula 

 Português 

Livro: O rato apaixonado 

Páginas: 234 até 239 (exercício 7). 

Link para o vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=e5ADrw5YpHU 

 

 
 Livro de Português, páginas 239 e 240. 

 Trazer o caderno e livro de Matemática, também o livro de Inglês. 

 Providenciar uma caixinha de massinha colorida para a aula de quinta-

feira. 

 

Quarta-feira, 15/09 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula 

 Matemática 

Livro: Combinações 

Páginas: 207 até 209. 

 

3ª aula 

 Inglês (3º ano B)  

 

4ª aula 

 Matemática 

Caderno: Dobro e triplo. 

 

Colégio Vicentino São José. 

Curitiba, 15 de setembro de 2021. 

x 

https://www.youtube.com/watch?v=e5ADrw5YpHU


O dobro de uma quantidade significa duas vezes essa quantidade. 

x 

O triplo de uma quantidade significa três vezes essa quantidade. 

 

Responder as atividades da folha 1 e 2, depois colar no caderno. 

 

     5ª aula: 

 Inglês (3º ano A) 

 

 
 Livro de Matemática: estudar a página 210 e responder a página 211. 

 Trazer o livro de Matemática. 

 Não esquecer a caixinha de massinha colorida. 

 

Quinta-feira, 16/09 

1ª aula 

 Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula  

 Matemática 

Livro: Algumas multiplicações 

Páginas: 214, 217,220 e 223. 

Link para o vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=LPJZn9q6mHI 

 

3ª aula 

 Laboratório de Ciências  

As camadas da Terra 

Atividade utilizando massinha colorida.  

 

4ª aula 

 Educação Física (3º ano A) 

 Educação Física (3º ano B) 

 

5ª aula 

 Literatura (3º ano A) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LPJZn9q6mHI


 
 Complementar de Matemática, páginas 26 e 27. 

 Para amanhã, livro de História e caderno de Matemática. 

 

Sexta-feira, 17/09 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula 

 História 

Livro: Lugares de aprender 

Páginas: 80 até 86. 

 

3ª aula 

 Musicalização (3º ano B) 

4ª aula 

 Matemática 

Multiplicação 

Atividades para realizar na folha e depois colar no caderno. 

Folha 3 e 4. 

 

5ª aula 

 Jogo da tabuada – Realizar com os colegas e professora. 

https://www.escolagames.com.br/jogos/tabuadaDino/ 

 

 

 

Leitura do livro: Água  

 

 

 

 
 Complementar de História, páginas 20 e 21. 

 Para segunda-feira, livro de Português e Matemática. 

 

 

 

https://www.escolagames.com.br/jogos/tabuadaDino/


Literatura  

 Olá estudantes e familiares! 

 Esta semana realizaremos a construção da personagem; 

 Separe os seguintes materiais: 

 1 rolinho de papel higiênico encapado com cor de sua preferência 

(*todos deverão trazer o rolinho estudantes on-line e presenciais); 

 2 palitos de churrasco, 1 palito de sorvete e 1 elástico (apenas estudantes 

on-line, os presenciais não precisarão trazer a estrutura dos palitos pois a 

professora Lenir já tem pronta); 

 Segue montagem abaixo: 

 
 

 

Inglês  

 GREETINGS – (SAUDAÇÕES) 

 HELLO BOOK. 

 UNIT-4 (IT´S TIME TO SLEEP!).  

 LANGUAGE ACTIVITIES. 

 

 

Música  

 Olá estudantes e familiares, nos dias 13 e 17 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. 

 

 

 

 

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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