
 

 
 

ATIVIDADES DA SEMANA 
 
 

Semana: 20 a 24/09/2021  Ano: 3º  Turma: A/B 

 

 

Atividades Avaliadas da Semana: 

 

 24/09- Atividade avaliada de 

português- c e ç, uso do ês e esa; 

Valor 25 pontos  

 24/09- Atividade avaliada de arte- 

prato cultural; Valor 25 pontos.  

 ATENÇÃO: Para a atividade de 

arte os estudantes serão orientados 

a escolher o prato que represente 

sua família e poderão trazer 

materiais como: alimentos secos 

como feijões, arroz, macarrão, 

trigo; massinha de modelar, recortes de revistas etc.  
 

 

 

Clique aqui para imprimir sua atividade avaliada. 
 

Clique aqui para imprimir o prato cultural. 
 

 

Segunda-feira,20/09 

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: Concordância entre o verbo e o agente nas páginas 243 até 249.  

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/avalic-3ab-s30.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/prato-3ab-s30.pdf


 

5ª aula 

 Matemática 

 Livro: Multiplicando por 10, nas páginas 224 até 226;  

 

 
 

 Caderno de matemática página 227- realizar as atividades e registrar 

somente as respostas no caderno;  

 Para amanhã livro de geografia e caderno;  

 Providenciar uma revista para recorte;  

 

 

Terça-feira, 21/09 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula 

 Geografia 

 Livro: As transformações das paisagens nas páginas 116 até 119;  

 

     3ª aula 

 Educação Física (3º ano B)  

 

4ª aula 

 Educação Física (3º ano A) 

 

5ª aula 

 Geografia:  

 Caderno: Copiar a definição de paisagens naturais e culturais do livro;  

 Realizar a pesquisa de imagens em revistas da página 119;  

 
 Livro complementar de geografia página 30;  

 Para amanhã livro de português e ensino religioso;  

 Providenciar para sexta-feira os materiais para a avaliada de arte e cola 

branca.  

 



 

Quarta-feira, 22/09 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula 

 Português:  

 Livro: Uso do ês/esa nas páginas 250 até 256;  

 

3ª aula 

 Inglês (3º ano B)  

 

4ª aula 

 Ensino Religioso 

 Livro: Capítulo 3- A África faz parte de nós nas páginas 55 até 60;  

 Realizar a atividade da página 115- máscara africana;  

 

     5ª aula: 

 Inglês (3º ano A) 

 

 
 Livro de português 257 e 258;  

 Para amanhã livro de ciências e caderno;  

 

 

 

 

Quinta-feira, 23/09 

1ª aula 

 Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula  

 Ciências 

 Livro: Continuação nas páginas 114 até 118.  

 

3ª aula 

 Ciências 

 Caderno:  

Colégio Vicentino São José 

Curitiba, 23 de setembro de 2021.  



Por dentro da Terra 

 

A Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar, sua forma é uma esfera e 

ela se movimenta girando ao redor do Sol e de si mesma. 

 O planeta Terra é envolvido por uma camada de ar chamada atmosfera. 

Assim como a água, ela é indispensável para a existência de vida no planeta. 

A estrutura da Terra pode ser analisada dividindo-se em três camadas: 

crosta, manto e núcleo. 

A camada mais fina da Terra é a crosta, o chão que pisamos. Abaixo da 

crosta está o manto, uma grossa camada sólida, formada por rochas 

derretidas. O núcleo é a parte central da terra, com temperatura elevadíssima. 

Sobre a crosta temos a hidrosfera, que é formada pelas águas dos mares, 

dos oceanos, dos rios e dos lagos e, ainda, pela água na forma de vapor. A 

maior parte da crosta terrestre está coberta de água. Existem também, muita 

água sob o solo. 

 

4ª aula 

 Educação Física (3º ano A) 

 Educação Física (3º ano B) 

 

5ª aula 

 Literatura (3º ano A) 

 

 
 Livro complementar de ciências páginas 26 e 27;  

 Para amanhã livro de arte e os materiais solicitados para a atividade;  

 Para os estudantes on-line realizar a impressão da avaliada de 

português e do prato cultural.   

 

 

Sexta-feira, 24/09 

1ª aula 

  Oração, agenda e correção da tarefa de casa. 



 

2ª aula 

 Atividade avaliada de português.  

 

3ª aula 

 Musicalização (3º ano B) 

4ª aula 

 Atividade avaliada de Arte- prato cultural  

5ª aula 

 Massinha/gibi  

 

 
 Para segunda-feira livro de matemática;  

 Estudar a tabuada do 2 e do 3;  

 Bom fim de semana!  

 

 

Literatura  

 Olá estudantes e familiares! 

 Esta semana conheceremos uma nova história com a professora Lenir; 

 Sem materiais para essa aula. 

 

 

Música  

 Olá estudantes e familiares, nos dias 20e 24 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. 

 

 

Inglês  

 GREETINGS – (SAUDAÇÕES). 

 HELLO BOOK. 

 UNIT-4 (IT´S TIME TO SLEEP!).  

 REVIEW. 

 WORKBOOK. 

 



 

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 

 

- Habilidades motoras básicas. - Para quem está em 

casa: 

- 01 brinquedo. 

Aula          

02  

Quinta-

feira 

- Habilidades motoras básicas. - Para quem está em 

casa: 

- 01 brinquedo. 

- 01 cadeira. 

 

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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