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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 

 

Segunda-feira 

(01/06) 

Química (Zoom) 

7:30 às 8:15 

Isomeria plana Será encaminhado o link para 

a aula on-line pelo zoom - 

correção da atividade de 

fixação 

Livro de Química  

Química  

8:15 às 9:00 

Isomeria plana Fazer lista de exercícios 

enviado pelo email. 

Livro de Química Lista de exercícios enviado .Enviar para 

professora até dia 04/06 .Observação 

as questões precisam ter justificativa. 

Valor: 15 pontos  

Literat. (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Aula RESPIRAÇÃO - O que a 

Literatura pode nos dizer? 

Uma aula onde iremos sentir 

tudo aquilo que a Literatura 

pode fazer por nós. Um 

momento de reencontro com a 

força da palavra, a beleza da 

palavra e seu poder de cura.  

Youtube.  Responder para o professor o ClassApp 

“A Literatura Liberta?”. Enviar para o 

professor até as 17h. Valor: 10 

Física 1  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Capacitância Será encaminhado o link para 

a aula on-line pelo zoom - 

Livro de Física  
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correção da atividade de 

fixação 

Física 1(Zoom) 

10:45 às 11:30 

Capacitância Será encaminhado o link para 

a aula on-line pelo zoom . 

Livro de Física Exercícios pág.109  .Ver vídeo sobre 

raios ,trovões e relâmpagos e enviar 

resumo . Enviar até 04/06 . 

https://youtu.be/POhbNVc79No 

Valor: 15 pontos  

 

 

 

Terça-feira 

(02/06) 

Inglês (Zoom) 

07:30 às 08:15 

After Reading 

Vocabulary expansion 

Adjectives ending in ed and 

ing 

Correção dos exercícios sobre 

interpretação de texto 

 

pág. 280 e 281 Link para aula zoom será enviado via 

Classapp. 

Inglês 

08:15 às 09:00 

Atividade avaliativa Enem 

Practice 7, 8  e 9 

Fazer no livro as atividades 

referentes ao Enem practice 7, 

8 e 9 

pág. 330, 331 e 332 
Enviar foto dia 03-05 até as 12h via 

Whatsapp 

 Valor: 5 pontos. 

Biologia 

09:00 às 09:45 

2ª Lei de Mendel Será encaminhado o link da 

vídeo aula  sobre a 2ª Lei de 

Mendel e uma atividade anexa 

para fixação. 

Capítulo 23 Imprimir a atividade.  

https://youtu.be/POhbNVc79No
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Biologia (Zoom) 

10:00 às 10:45 

2ª Lei de Mendel Será encaminhado o link para 

a aula on-line pelo zoom - 

correção da atividade de 

fixação. 

Capítulo 23 A turma será avaliada pela participação 

na aula. 

Biologia (Zoom) 

10:45 às 11:30 

2ª Lei de Mendel Continuação da explicação do 

conteúdo. 

Capítulo 23 A turma será avaliada pela participação 

na aula. 

OPEE (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Como usar o Word e 

Ferramentas do Computador 

Aula no Zoom para explicação 

de como usar algumas 

ferramentas no computador e 

o Word. Anote as dúvidas que 

você já tem para sanar na 

aula. 02/06 às 11h30. 

Link para aula do 

Zoom:  

https://us04web.zo

om.us/j/79706733

199?pwd=U3Y3TUt

CcTRzMFQ2WmhlQ

UNXM0N0UT09 

 

ID da reunião: 797 

0673 3199 

Senha: vitoria 

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno. 

 

 

 

Redação  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Análise de Redações Nota Mil Análise e estudo de redações 

que ganharam nota 

mil.Analisar toda a estrutura e 

de quem forma foram 

Arquivo de Texto 

enviado aos alunos  

*** 
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Quarta-feira 

(03/06) 

 

construídas as estratégias 

argumentativas. 

Hist. Da Arte 

08:15 às 09:00 

A música na Idade Média.  Vídeo sobre a música na Idade 

Média. os alunos deverão 

fazer as devidas anotações 

sobre o que for estudado no 

vídeo para a realização de um 

posterior trabalho.  

Link: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=ok62FnzN-lY 

Youtube *** 

Sociologia 

09:00 às 09:45 

Violência urbana - Brasil, 

quase uma guerra civil. 

Texto-reportagem: Violência e 

racismo contra os estrangeiros. 

Permanece o 

Capítulo 19. 

Mantenha-se conectado. 

Matemática   

10:00 às 10:45 

Geometria análitica Revisar conteúdo pág.133 até 

145. 

Livro de 

matemática. 

 

Matemática (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Geometria análitica Será encaminhado o link para 

a aula on-line pelo zoom - 

correção da atividade de 

fixação 

Livro de 

matemática. 

Exercícios enviados na aula Zoom. 

Enviar para professora até dia 05/06. 

Valor:  10 ponto. 

 

 

 

Port.  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Oração subordinada 

substantiva  

Acesse o link para entrar na 

reunião Zoom 

Devolutiva da 

Avaliação de Língua 

Portuguesa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ok62FnzN-lY
https://www.youtube.com/watch?v=ok62FnzN-lY
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Quinta-feira 

(04/06) 

https://us04web.zoom.us/j/72

167623066?pwd=NHE3Z2syM

FBVRVdOZE4vcHV5aWVydz09 

ID da reunião: 721 6762 3066 

Senha: 5S5ptg 

 

Português 

08:15 às 09:00 

Orações subordinadas 

adjetivas 

Fazer mapa mental: 

Orações subordinadas 

adjetivas. 

Páginas: 

451 a 454 

Envie no CLASSAPP o mapa mental no 

mesmo dia até ás 9:00 

Valor: 5,0 pontos 

Geografia 

09:00 às 09:45 

As Conferências do pós- 

Segunda Guerra Mundial e 

seus efeitos geopolíticos à 

época e ainda hoje. 

Pré-leitura para aula 

dialogada. 

Página 623/624 Mantenha-se conectado. 

Geografia 

10:00 às 10:45 

As Conferências do pós- 

Segunda Guerra Mundial e 

seus efeitos geopolíticos à 

época e ainda hoje. 

Pré-leitura para aula 

dialogada. 

Página 623/624 
Tira-dúvidas: 

3ª,4ª 5ª até as 13:00h. 

Geog.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

As Conferências do pós- 

Segunda Guerra Mundial e 

seus efeitos geopolíticos. 

Link de acesso a aula Zoom 

será remetido antes da aula. 

  

 

Sexta-feira Física 2  Eletrodinâmica Resolver os exercícios presente 

na seguinte lista hospedada no 

 Enviar a lista resolvida dia 04/06 

https://us04web.zoom.us/j/72167623066?pwd=NHE3Z2syMFBVRVdOZE4vcHV5aWVydz09
https://us04web.zoom.us/j/72167623066?pwd=NHE3Z2syMFBVRVdOZE4vcHV5aWVydz09
https://us04web.zoom.us/j/72167623066?pwd=NHE3Z2syMFBVRVdOZE4vcHV5aWVydz09
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(05/06) 07:30 às 08:15 Google Drive: 

 

https://drive.google.com/file/

d/1TYttkK2_re8wRuKqBNWEt

e-

Q2qFs6t0q/view?usp=sharing 

SOMENTE VIA CLASSAPP. 

Física 2(Zoom) 

08:15 às 09:00 

Eletrodinâmica Acessar o seguinte link para 

reunião via ZOOM: 

 

https://us04web.zoom.us/j/76

014868251?pwd=dC9BNU84M

mkxNHpYeEN5U0pLS1dLUT09 

 

 

  

Hist.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 
A Segunda Guerra Mundial Aula online. 

Fazer a leitura prévia das 

páginas indicadas 

Livro História, 

Sociedade e 

Cidadania, Alfredo 

Boulos Júnior, 

Capítulo 39, 

páginas 681 a 684 

 

História 

10:00 às 10:45 
A Segunda Guerra Mundial 

Atividades Livro História, 

Sociedade e 

Cidadania, Alfredo 

Boulos Júnior, 

Fazer as atividades das páginas 685 a 

688 para que sejam entregues no dia 

05/06 com prazo até às 12:15. 
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Capítulo 39, 

páginas 685 a 688 

A atividade deverá ser encaminhada via 

ClassApp em formato PDF. 

Valor: 20 pontos. 

Peço para que, por favor, as atividades 

sejam encaminhadas somente na data 

agendada. Não serão aceitas 

atividades antecipadas. 

Filosofia 

10:45 às 11:30 

Filosofia Helenística Greco-

Romana Assistir a vídeo aula que será 

encaminhadas no ClassApp. 

Fazer a leitura antecipada das 

páginas indicadas. 

Livro Filosofar com 

Textos: Temas e 

história da filosofia, 

capítulo 16, 

Filosofia Grega no 

período clássico. 

Páginas 318 a 322. 

Fazer as atividades da página 322 e 323  

para que sejam entregues no dia 05/06 

com prazo até às 17:00. 

A atividade deverá ser encaminhada via 

ClassApp em formato PDF. 

Valor: 20 pontos. 

Peço para que, por favor, as atividades 

sejam encaminhadas somente na data 

agendada. Não serão aceitas 

atividades antecipadas. 

Projeto de Educação Física 

 

 


