
 

FICHA DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS  
 
 

3ª Série do Ensino Médio 

Observações: 1  – ATENÇÃO! Fiquem atentos a entrega das atividades, conforme a instrução de cada professor. 

2 – Os professores responderão as mensagens, seja para dúvidas ou para devolutivas, apenas entre 7h30` e 12h15` atente-se a esse horário. 

3 – Os trabalhos encaminhados fora do período estipulado serão avaliados com 50% do valor da nota.  

4  –  Plantão de dúvida: os professores estarão disponíveis nos dias de suas aula, caso suas dúvidas sejam enviadas posteriormente a este horário, será 

respondida somente na aula seguinte. 

Dia da Semana Disciplina Objeto de 

Conhecimento 

Detalhamento Fonte de Consulta Material a ser encaminhado pelo aluno 

 

 

Terça-feira 

(08/09) 

Inglês (Zoom) 

07:30 às 08:15 

After reading 

Vocabulary 

expansion Phrasal 

verbs 

Correção dos exercícios do after reading 

 

Explicação de alguns Phrasal Verbs  

páginas 291  Link para aula zoom será enviado via 

classapp e whatsapp valor 5 pontos 

Inglês (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Extra practice 

Avaliativo 

Responder questões 1, 2 3 e 4  páginas 292 e 293 tirar foto  e enviar dia 09/09 até  às 

12:15 via whatsapp 

Biologia (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Revisão 

Química da célula 

Será encaminhado o link para a nossa 

aula pelo Zoom - Explicação 

Livro I  

Biologia (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Revisão 

Química da célula 

Será encaminhado o link para a nossa 

aula pelo Zoom - Explicação 

Livro I  

Biologia  

10:45 às 11:30 

Revisão 

Química da célula 

Será encaminhado uma atividade 

avaliativa 

Livro I Tirar uma foto e encaminhar no 

classApp da professora até as 7:00 

Valor: 10 pontos 
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Literatura (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Quarto de Despejo, 

de Maria Carolina 

de Jesus.  

Nessa semana iremos trabalhar com a 

obra Quarto de Despejo, de Maria 

Carolina de Jesus.  

Arquivo em PDF *** 

 

 

 

Quarta-feira 

(09/09) 

 

Filosofia (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Debate Escolha dos temas apresentados.   

Redação  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Análise de Redações 

- Voltando o olhar 

para a estrutura do 

texto dissertativo-

argumentativo.  

Serão analisadas, durante a aula, 

Redações feitas pelos alunos, com 

apontamentos relevantes sobre a 

estrutura de texto.  

Os textos serão 

mostrado na aula.  

*** 

Redação (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Análise de Redações 

- Voltando o olhar 

para a estrutura do 

texto dissertativo-

argumentativo.  

Serão analisadas, durante a aula, 

Redações feitas pelos alunos, com 

apontamentos relevantes sobre a 

estrutura de texto.  

Os textos serão 

mostrado na aula. 

*** 

Sociologia (Zoom) 

10:00 às 10:45 
Sociedade Midiática 

 

Compreensão do seu papel na mediação 

da realidade social. 

Capítulo 21 

(página 469 a 474) 

Mantenha-se conectado. 

Matemática  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Circunferência  Será encaminhado o link para a nossa 

aula pelo Zoom - Explicação 

Livro parte 2  

Capítulo 4  
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Matemática  

11:30 às 12:15 

Circunferência  Resolução de exercícios  da aula Zoom  Livro parte 2  

Capítulo 4  

Exercícios enviados durante a aula 

Zoom . 

Enviar até dia 11/09 

Valor :15 

 

 

 

Quinta-feira 

(10/09) 

Geografia(Zoom) 

07:30 às 08:15 
Espaços regionais 

na Ordem global. 

 

Compreensão do funcionamento das 

trocas comerciais centradas nos países 

ricos bem como a indústria e a geração 

de tecnologia. 

Capítulo 31 

(páginas 686 a 

691) 

Link para aula Zoom será enviado via 

whatsApp e ClassApp antes da aula. 

 

Geografia (Zoom) 

08:15 às 09:00 
Polos da economia 

mundial. 

Compreensão de que os EUA são o 

maior polo dessa produção tecnológica. Capítulo 31 

(páginas 686 a 

691) 

Tira-dúvidas às 3ª, 4ª, 5ª feiras até às 

13:00 horas. 

Geografia 

09:00 às 09:45 

Atividade 

Contextualizada. Avaliar a compreensão do tem e  

dirimir dúvidas surgidas. 

  

Português 

10:00 às 10:45 

Concordância 

nominal  

Faça um mapa mental do conteúdo: 

Concordância nominal 

Páginas: 480 a 487 Envie a atividade no classapp no 

mesmo dia até às 10:45. 

Valor: 10,0 

Port.  (Zoom) Concordância 

nominal  

Acesse o link para entrar na reunião 

Zoom 

Páginas: 480 a 487  
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10:45 às 11:30 https://us04web.zoom.us/j/752389653

1?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVN

a2xQQT09 

ID da reunião: 752 389 6531 

Senha de acesso: Samilla 

 

Educação Física 

(Zoom) 

11:30 às 12:15 

Cultura corporal de 

movimento 

Para essa aula zoom, os alunos deverão 

estar com roupas confortáveis para que 

seja possível a prática de exercício 

físico. 

zoom Link para a aula zoom será enviado via 

classapp e whatsapp 

 

13/09Sexta-

feira 

(11/09) 

Física 2  

07:30 às 08:15 

Eletromagnetismo Elaborar um resumo sobre: Principais 

fontes de energia elétrica no Brasil, que 

utilizam o eletromagnetismo 

Pesquisa na 

internet 

Livro Didático 

Enviar o resumo para o email do 

professor até domingo 13/09. 

o.fisicoo0@gmail.com 

Física 2 (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Eletromagnetismo Acessar link enviado no grupo para 

participar da aula 

  

Hist.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

De Dutra a Jango: 

uma experiência 

democrática 

Aula zoom  com o tema - O governo 

Juscelino 

O link será encaminhado via ClassApp 

História, 

Sociedade e 

Cidadania, Alfredo 

Boulos Jr. 

Capítulo 44 

 

https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
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Hist.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

De Dutra a Jango: 

uma experiência 

democrática 

Aula zoom  com o tema - O governo 

Juscelino 

O link será encaminhado via ClassApp 

História, 

Sociedade e 

Cidadania, Alfredo 

Boulos Jr. 

Capítulo 44 

 

História 

10:45 às 11:30 

Edpuzzle Atividade no EdPuzzle 

O link será encaminhado via classapp  

 A atividade estará liberada até as 11:30, 

após esse horário não será possível 

realizá-la. 

Valor: 10 pontos 

Química  

11:30 às 12:15 

Reações de adição Ler livro pág.14 e 15. Apostila de 

química 

 

 

 


