
 

 
 

 
 

ATIVIDADES DA SEMANA 
 

 

Semana: 22 a 26/02/2021 Ano: 3º  Turma: A/B 
 

3º ANO A e B   

SEGUNDA-FEIRA  

1ª aula: Oração e agenda. 

 

 

2ª aula – Literatura (3ª ano B)  

3ª aula: Português-  Vamos começar a utilizar nossos livros. Juntos 

vamos conversar sobre o cuidado e como devemos usá-lo. 

 Capítulo 1- Infância feliz. Leitura e interpretação nas páginas 12 

até 14;  

 

4ª aula: Continuação-Português 

 Reflexões sobre a linguagem- o dicionário. Atividades nas páginas 

15 até 17.  

5ª aula: Vamos brincar?  

 Você vai precisar da sua massinha. Sua professora irá colocar um 

vídeo sobre o alfabeto e uso do dicionário.  

 

 

 

 

  

 

 

 Trazer o livro de Ciências; 

 Trazer o livro caligrafia;  



 

TERÇA-FEIRA  

1ª aula: Oração e agenda. 

2ª aula: Ciências- Você vai precisar do seu livro!  

 Unidade Locomoção e nutrição. Vamos realizar a leitura e as 

atividades nas páginas 8 até 11;  

 Separe a sua marca texto preferida!  

 

3ª aula: Musicalização (3ª ano A) 

3ª aula: Educação Física (3ª ano B)  

 

    

4ª aula:  Educação Física (3º ano A) 

4ª aula: Musicalização (3ª ano B)  

 

5ª aula: Continuação no livro Ciências  

 Locomoção;  

 Leitura e atividades nas páginas 12 até 14;  

 

 

 

 

 

 

 

 Trazer o livro de Matemática e de Inglês. 

 Realizar a cruzadinha da página 15 com a família. 

 

  

QUARTA-FEIRA  

1ª aula: Agenda, acolhida. 

2ª aula: Matemática- Você vai precisar do seu livro!  

 Linhas, localização e vistas; 

 Leitura e atividades nas páginas 10 até 17;  

 

3ª aula: Inglês- (3ª ano B)  

4ª aula: Atividade de Matemática;  

 Você vai precisar de uma folha sulfite ou folha colorida;  

 Barbante, lã ou qualquer tipo de fio; 

 Siga as orientações da sua professora;   

  



 

 

5ª aula: Inglês (3º ano A) 

 

 

 

 

 

 

 

 Livro de caligrafia, páginas 7, 8 e 9. (Não esquecer de trazer o livro 

para fazer a correção). 

 

  

QUINTA-FEIRA  

1ª aula: Oração e agenda. 

Correção da tarefa de casa. 

 

2ª e 3ª aula: Matemática; 

 Vamos continuar nosso conteúdo sobre localização e vistas nas 

páginas 18 até 23;  

 

 

4ª aula: Educação Física. (3ª ano A)  

4ª aula: Educação Física. (3ª ano B)  

5ª aula: Literatura (3º ano A) 

 

5ª aula- 3ª ano B- Observando linhas; vamos juntos colorir? Faça a 

impressão da sua folha clicando no link abaixo. Depois cole em uma 

folha colorida e coloque no seu quarto.  

 

Clique aqui para fazer a impressão. 

 

 

 

 

 

 

 

 Livro de Matemática, vacinas, páginas 24 e 25. Realizar com a 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/gato-romero-3ab-s3.pdf


ajuda da família, deixar o livro em casa. 

 Trazer o livro de Filosofia. 

  

SEXTA – FEIRA  

1ª aula: Oração e agenda. 

 

2ª aula e 3ª aula: Filosofia 

 Unidade 1- O comportamento; 

 Vamos realizar a leitura e as atividades nas páginas 8 até 15;   

 Para a atividade da página 13 tenha jornais ou revistas; (Você 

pode desenhar caso não tenha); 

 

4ª e 5ª aula: Continuação- Filosofia 

 Confecção do porta-retratos da página 65 do livro; 

 Você pode enfeitar com os materiais disponíveis na sua casa;  

 Depois cole uma foto ou faça um lindo desenho da sua família; 

 Coloque em um lugar especial;  

     

 

 

 

Um lindo fim de semana para vocês!  

 

 

 

 Segunda-feira vamos usar o livro de português;  

 Caligrafia, página 12 e 13. (Leve seu livro para correção no 

colégio)  
 

 

 

 

 

 

Inglês  
 

 Starter Unit (Welcome!) 

 Toys (Brinquedos). 

 Greetings –(saudações) 

 Hello Book  

 Fun time 

 Let´s decorate your Hello Avatar. 
 

 



 

Música 

 Olá estudantes e familiares, no dia 23/02 teremos nossa aula de 

musicalização: 

3ºA – 09h 

3ºB – 16h10 
 Conteúdo: Repertório de canções; atividade de ritmo (criação, imitação 

e improvisação); Figuras de tempo (semibreve, mínima, semínima e 

colcheia) 

 

 

Educação Física 

 Conteúdo: Coordenação Motora Fina e Global. 

DATA ATIVIDADES ALTERNATIVAS. MATERIAIS. 

22/02 a 16/02 

 

- Coordenação motora Global. - Não precisa de material. 

 

Aula 01 

Terça- feira 

Aula 02  

Quinta-feira 

- Coordenação Motora fina. -Um rolinho de papel 

vazio. 

- Tesoura. 

- Caneta ou lápis. 

- Cola 

 

Volta à calma 

Ao término das atividades vamos realizar um alongamento de membros 

superiores e inferiores. 

 

 

 Qualquer dúvida você poderá utilizar o canal de contato com a 

professora através do seguinte e-mail: 

profalini@colegiovsjose.com.br 

profclaudini@colegiovsjose.com.br 

profvictor@colegiovsjose.com.br 

profsara@colegiovsjose.com.br 

profgustavo@colegiovsjose.com.br 
 

 

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