
 

 
 

 

ATIVIDADES DA SEMANA 
 

 

Semana: 22 a 26/03/2021 Ano: 3º  Turma: A/B 
 

 

 

Segunda-feira: 22/03 

 

 

  

1ª aula: Oração e agenda.  

 

2ª aula – Literatura (3º ano B)  

3ª aula: Português: 

✓ Livro: Cordel repente e embolada, leitura nas páginas 41 e 42 e 

atividade na página 43;  

 

4 ª e 5ª aula: Português: 

✓ O Aumentativo e o diminutivo dos nomes: Leitura e atividades nas 

páginas 45 até 48;  

✓ Sugestão: Copiar o poema “A cachorrinha” no caderno de 

português;  

 

 

 

 

 

  

 

 

• Livro de português página 49 e questão 9 da página 50;   

•  Para a aula de amanhã, livro de Ciências. 

 

 

 



Terça-feira: 23/03 

1ª aula: Oração e agenda. 

Correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula: Ciências 

✓ Diversidade animal: os vertebrados  

         Livro, páginas 30 até 34. 

 

3ª aula: Musicalização (3º ano A) 

3ª aula: Educação Física (3º ano B)  

 

    

4ª aula:  Educação Física (3º ano A) 

4ª aula: Musicalização (3º ano B)  

 

5ª aula: Ciências 

✓ As características dos vertebrados 

        Livro, páginas 35 até 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Complementar de Ciências, página 11.  

• Para a aula de amanhã, livro e caderno de História. 

 

 

 

Quarta-feira: 24/03 

1ª aula: Agenda, acolhida, correção tarefa de casa. 

2ª aula: Geografia: 

✓ Livro: Unidade 2- A colaboração e o respeito às diferenças, leitura 

nas páginas 22 e 23;  

✓ Atividades e leitura nas páginas 24 até 27;  

 

✓ A importância do trabalho em grupo:  

 



https://www.youtube.com/watch?v=vb-3NdH75d0&t=7s  

3ª aula: Inglês- (3º ano B)  

4ª aula: Caderno de Geografia:  

✓ Assistir o vídeo com sua professora:  

https://www.youtube.com/watch?v=x2smKCe72C0  

✓ Faça um desenho para representar a frase:  

“Todo mundo é igual sendo diferente”.  

 

 

 

5ª aula: Inglês (3º ano A) 

 

 

 

 

 

 

 

• Para a aula de amanhã, livro e caderno de História. 

• Livro complementar de geografia página 10.   

 

 

 

Quinta-feira: 25/03 

1ª aula: Oração e agenda. 

Correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula: História 

✓ Moradias do presente e do passado. 

         Livro, páginas 12 até 15. 

✓ Assistir ao vídeo: 

        Tipos de moradias 

        https://www.youtube.com/watch?v=l4kf-KOCpUI 

      

3ª aula: História 

✓ Os bairros têm história 

        Livro, páginas 16, 17 e 18. 

       Realizar o exercício da página 16 no caderno de História. 

✓ Assistir ao vídeo: 

         As cidades e bairros se transformam 

        https://www.youtube.com/watch?v=M3HDz4-665c&t=75s 

https://www.youtube.com/watch?v=vb-3NdH75d0&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=x2smKCe72C0
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4ª aula: Educação Física. (3ª ano A)  

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

 

5ª aula: Literatura (3º ano A) 

 

 

 

 

 

 

 

• Complementar de História, páginas 7 e 8. 

• Para a aula de amanhã, livro de Matemática e de caligrafia. 

 
 

 

Sexta-feira: 26/03 

1ª aula: Oração e agenda. 

Correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula e 3ª aula: Matemática 

✓ Sucessor e antecessor  

    Livro, páginas 59 a 65. 

 

 

4ª aula: Caligrafia 

✓ Treino da cursiva 

        Livro, páginas 107 e 108. 

 

 

5ª aula: Brincar! 

✓ Vamos mostrar para os colegas seu brinquedo preferido!       

 

✓ Estátua diferente 

         https://www.youtube.com/watch?v=QAGphdpM8a4 

✓ Tchutchuê 

         https://www.youtube.com/watch?v=AMrn2ERvGkY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QAGphdpM8a4
https://www.youtube.com/watch?v=AMrn2ERvGkY


 

 

 

 

 

 

• Livro de Matemática, páginas 56, 57 e 58. 

• Para a aula de segunda-feira, livro de português.  

 

 

 

Inglês  

✓ Greetings –(saudações) 

✓ Unit 1 (MAKING FRIENDS!) 

✓ Hello Book. 

✓ Activity Listen stick and say. 

 

 

Literatura  

✓ Olá estudantes e familiares! 

✓ Esta semana conheceremos a história “Coelho de Páscoa bota ovo?”  

✓ Sem materiais para essa aula. 
 

 

 

Música  

✓ Olá estudantes e familiares, no dia 23/03 teremos nossa aula de 

musicalização: 

3ºA – 09h 

3ºB – 16h10 
✓ Conteúdo: Figuras de tempo (semibreve, mínima, semínima e colcheia); 

Propriedades do som (duração, intensidade, altura e timbre). 
 

 

 

Educação Física 

✓ Conteúdo: Brincadeiras antigas e coordenação motora ampla. 

✓ Olá, famílias e estudantes. Para as aulas de Educação Física da semana 

iremos precisar dos seguintes materiais: 
 

DATA ATIVIDADES 

ALTERNATIVAS 

MATERIAIS 



Aula 01 

Terça- feira 

23/03 

- Brincadeiras antigas. - 8 quadrados (folha sulfite, fita do tipo 

crepe ou colorida para colocar no chão).  

Obs: quem tiver azulejo pode usar para a 

aula, pois iremos montar uma amarelinha 

juntos. 

- Lápis de cor, canetinha ou giz de cera. 

 

Aula          02  

Quinta-feira 

25/03 

- Coordenação motora 

ampla. 

- Vamos fazer formas no chão, então 

podemos utilizar giz de quadro, cabo de 

vassoura, sapatos, fitas, brinquedos ou 

toalha. 

Os itens acima são sugestões, pois iremos 

realizar várias formas durante a aula do 

tipo linha reta, ondulada e etc... 

 

 

✓ Volta à calma 

✓ Ao término das atividades vamos realizar um alongamento de membros 

superiores e inferiores ou uma brincadeira final. 

 

 

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

através dos seguintes e-mails: 

profalini@colegiovsjose.com.br 

profclaudini@colegiovsjose.com.br 

profvictor@colegiovsjose.com.br 

profgerson@colegiovsjose.com.br 

profgustavo@colegiovsjose.com.br 

proflenir@colegiovsjose.com.br 

profbrunameira@colegiovsjose.com.br 

profsara@colegiovsjose.com.br 

 

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