
 

 
 

 

ATIVIDADES DA SEMANA 
 
 

Semana: 05 a 09/04/2021 Ano: 3º  Turma: A/B 
 

 

 

 

 

Atividade Avaliada da Semana 
• 09/04 -Arte – Valor: 15 pontos 

Máscara africana: realizar a impressão para 

sexta-feira. 

         Atividade durante a aula.  
 

 

Dia 05 de abril – Segunda - feira 

1ª aula: Oração e agenda.  

 

2ª aula – Literatura (3º ano B)  

3ª e 4ª aula:  Português 

✓ De olho na leitura e escrita: Emprego das letras G e J. 

            Leitura e atividades nas páginas 50 até 57. 

 

5ª aula: Ensino Religioso:  

✓ Livro. 

     Leitura nas páginas 10 e 11. 

 

Tarefa de casa 

• Livro de Caligrafia página 92. 

• Para a aula de amanhã livro de Ciências. 

 

Dia 06 de abril – Terça-feira 

1ª aula: Oração e agenda. 

Correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula: Ciências 

✓ Os grupos dos vertebrados 

Livro, páginas 38 até 43. 



 

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 

✓ Os grupos dos vertebrados 

Livro, páginas 44 até 47. 

 

 

 

Tarefa de casa 

• Complementar de Ciências, páginas 12 e 13. 

• Para a aula de amanhã, livro de Geografia. 

 

Dia 07 de abril – Quarta-feira 

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

2ª aula: Geografia 

✓ Continuação na página 28. 

✓ Lidando com conflitos 

         Livro, páginas 29 até 31.  

 

3ª aula: Inglês- (3º ano B)  

4ª aula: Geografia 

✓ Lidando com conflitos 

   Vamos falar sobre na página 31 

✓  Leitura do Livro TEKOA (livro paradidático) 

 

5ª aula: Inglês (3º ano A) 

Tarefa de casa 

• Livro complementar de geografia página 11. 

• Para a aula de amanhã, livro de História. 

 

 

Dia 08 de abril – Quinta-feira 

1ª aula: Oração e agenda. 

Correção da tarefa de casa. 

 



2ª e 3ª aula: História  

✓ Vivendo nas cidades 

    Livro, páginas 20 até 25. 

        

 

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

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

 

5ª aula: Literatura (3º ano A) 

Tarefa de casa 

✓ Complementar de História, página 9. 

✓ Para a aula de amanhã, livro de matemática e arte. 

✓ Realizar a impressão da máscara africana. 

 

Dia 09 de abril – Sexta-feira 

1ª aula: Oração e agenda. 

Correção da tarefa de casa. 

 

2ª aula e 3ª aula:  Matemática  

✓ Números pares e números ímpares 

    Livro, páginas 68 até 72. 

✓ Par e ímpar – vídeo sugestivo com explicação da professora Alini. 

https://youtu.be/edbgJB93Wyg 

 

4ª e 5 ª aula: Arte 

✓ Livro 

   Leitura nas páginas 15 e 16. 

✓ Atividade avaliada 

   Vamos juntos colorir uma máscara africana.  

✓ Clique aqui para realizar a impressão da sua máscara, você poderá 

escolher: 

 

Clique aqui para acessar o modelo 1. 

 

Clique aqui para acessar modelo 2. 

 

Tarefa de casa: 

• Livro de Matemática, páginas 74 e 75. 

• Para a aula de segunda-feira, livro de Português e caligrafia. 

 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/edbgJB93Wyg
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/model1-3ab-s9.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/model2-3ab-s9.pdf


 

Inglês 

✓ Greetings –(saudações) 

✓ Unit 1 (MAKING FRIENDS!) 

✓ Hello Book. 

✓ Workbook. 
 

 

Literatura  

✓ Olá estudantes e familiares! 

✓ Esta semana conheceremos a história “A menina pequenininha”  

✓ Sem materiais. 
 

 

Música  

✓ Olá estudantes e familiares, no dia 06/04 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: Equilíbrio e memorização raciocínio lógico. 

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

iremos precisar dos seguintes materiais: 
 

DATA TEMA DAS ATIVIDADES DA 

SEMANA 

MATERIAIS. 

Aula 01 

Terça- feira 

06/04 

- Equilíbrio. - 01 pedaço de papelão ou 

caixa de sapato tamanho 

dos pés. 

- 5 brinquedos. 

 

Aula          02  

Quinta-feira 

08/04 

- Memorização. - Lápis de cor verde, azul, 

amarelo, preto e vermelho. 

 

 

✓ Volta à calma 

✓ Ao término das atividades vamos realizar um alongamento de membros 

superiores e inferiores ou uma brincadeira final. 
 


