
 

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 

 

Segunda-feira 

(21/09) 

Química (Zoom) 

7:30 às 8:15 

Adição de água 

 

Será encaminhado o link para a aula 

pelo zoom - Explicação 

Apostila de 

química 

 

Química (Zoom) 

8:15 às 9:00 

Adição de água Será encaminhado o link para a aula 

pelo zoom - Explicação 

Apostila de 

química 

Exercícios pág.23 e 24 

Enviar até dia 23/09 

Valor :15 

OPEE (Zoom) 

9:00 às 9:45 

Escolha Profissional 

na Era da Revolução 

Digital 

Roda de conversa e realização coletiva 

por meio da aula do Zoom das páginas 

26 a 33 do livro de OPEE 

Link para aula do 

Zoom: 

https://us04web.z

oom.us/j/7948951

0007?pwd=UzFPZ

G1IVENKUTNwdE

VIa1FzaUNWUT09 

ID da reunião: 794 

8951 0007 

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno. Caso falte, não esqueça de 

realizar a atividade. 
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Senha de acesso: 

vitoria 

Física 1  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Receptores Será encaminhado o link para a aula 

pelo zoom - Explicação 

Livro de física  

Física 1(Zoom) 

10:45 às 11:30 

Receptores Será encaminhado o link para a aula 

pelo zoom - Explicação 

Livro de física Exercícios enviados no Zoom 

Hist. Da Arte 

11:30 às 12:15 

Fechamento de 

História da 

Arquitetura 

Elaborar 10 tópicos com curiosidades 

sobre a História da Arquitetura. Tópicos 

com informações relevantes sobre este 

assunto. Podem consultar o material 

trabalhado sobre este assunto, bem 

como informações do bate papo com o 

arquiteto Nathannael Brasil. 

Internet Responder o ClassApp “Tópicos sobre 

História da Arquitetura”. O texto deve 

ser feito no próprio ClassApp. Enviar 

durante a aula, até 12:15. 

Valor: 20 

 

 

 

Terça-feira 

(22/09) 

Inglês (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Language in Context 

The old man and 

the sea  

Leitura e interpretação do diálogo entre 

o pai e a filha para identificar as vozes 

do texto. 

página 300 link para aula zoom será enviado via 

classapp e whatsapp 

Inglês (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Oral  practice  

Language Practice 

Prática oral, perguntas sobre o texto do 

diálogo  

Explicação sobre Direct and Indirect 

Speech II 

páginas 300 

 

 

 

link da aula anterior 

 

 

enviar foto dos exercícios na presente 

data até às 17h  
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resolução dos exercícios 1 ao 4 ( enviar 

via whatsapp) 

 

Biologia (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Revisão - 

Citoplasma 

Será encaminhado o link para a aula 

pelo zoom - Explicação 

Livro 1  

Biologia (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Revisão - 

Citoplasma 

Será encaminhado o link para a aula 

pelo zoom - Explicação 

Livro 1  

Biologia  

10:45 às 11:30 

Revisão - 

Citoplasma 

Fazer a atividade que será enviada no 5º 

horário. 

Livro 1 Fazer a atividade pelo Google forms 

durante o 5º horário 

Valor: 20 pontos 

História 

11:30 às 12:15 

Edpuzzle Assistir ao vídeo e responder as 

questões no app do EdPuzzle 

App Edpuzzle Prazo para realizar a atividade 22/09 

das 11:30 às 12:15. 

 

 

 

Quarta-feira 

(23/09) 

 

Filosofia (Zoom) 

07:30 às 08:15 
A ciência na Idade 

Média 

 

Aula zoom com o tema: A herança grega 

no ocidente cristão. Livro Filosofar 

com Textos, 

capítulo 18, A 

ciência na Idade 

Média. 

Páginas 350 a 351 
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Redação  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Oficina de Texto  - O 

histórico desafio de 

se valorizar o 

professor. 

Elaborar texto Dissertativo-

Argumentativo com o tema O histórico 

desafio de se valorizar o professor. 

Os alunos receberão os textos 

motivadores no grupo de Whatsapp da 

3ª série.   

Internet Enviar, até as 17h, para o e-mail 

(prof.valdson@yahoo.com.br). 

Valor: 25 

Redação (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Bate Papo com o 

profissional 

Nesta quarta, receberemos convidados 

para um bate-papo, profissionais de 

áreas que vocês mesmos pediram. Não 

faltem! 

*** *** 

Sociologia (Zoom) 

10:00 às 10:45 
A TV e o rádio –                

a indústria cultural 

ampla e irrestrita. 

Compreender e debater o papel social 

das novelas. 

 

Capítulo 21 – 

Material de apoio 

entre as páginas 

477 e 481. 

 

Mantenha-se conectado. 

 

Matemática  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Circunferência 

 

Será encaminhado o link para a aula 

pelo zoom - Explicação 

 Exercícios enviados no Zoom 

Matemática  

11:30 às 12:15 

Circunferência 

 

Fazer revisão pág.209   

 

mailto:prof.valdson@yahoo.com.br
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Quinta-feira 

(24/09) 

Geografia(Zoom) 

07:30 às 08:15 
Polos da economia 

mundial – Japão 

 

Compreender o funcionamento do 

espaço econômico japonês e sua área 

de influência,  

Capítulo 31  Link para aula Zoom será enviado via 

whatsApp e ClassApp antes da aula. 

 

Geografia (Zoom) 

08:15 às 09:00 
O país como um dos 

principais polos 

econômicos do 

Extremo Oriente. 

Compreender a reestruturação 

econômica e o debate energético pós 

Fukushima. 

 

Material de apoio 

entre as páginas 

703 e 710. 

 

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

13:00 horas. 

 

Geografia 

09:00 às 09:45 

                                       

Atividade avaliativa 

sobre tema 

abordado. 

Avaliar através das atividades da 

compreensão do tema, dirimir dúvidas 

surgidas. 

 

Atenção a 

atividade 

avaliativa no 

horário da aula 

subsequente ao 

Zoom. 

Mantenha-se conectado. 

Português 

10:00 às 10:45 

Concordância verbal Acesse o link para fazer os frames no 

Jamboard. 

https://jamboard.google.com/d/1qN7g

_yRp4Tpzsi1oWOcQSrHcqhrE8RyDY-

S0ytJ7LDI/edit?usp=sharing 

Procure a página com seu nome. 

 

Páginas: 487 a 497 Terminar a atividade no mesmo dia até 

às 17h. 

Valor: 10,0 

https://jamboard.google.com/d/1qN7g_yRp4Tpzsi1oWOcQSrHcqhrE8RyDY-S0ytJ7LDI/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1qN7g_yRp4Tpzsi1oWOcQSrHcqhrE8RyDY-S0ytJ7LDI/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1qN7g_yRp4Tpzsi1oWOcQSrHcqhrE8RyDY-S0ytJ7LDI/edit?usp=sharing


 

FICHA DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS  
 
 

3ª Série do Ensino Médio 

Port.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Concordância verbal Acesse o link para entrar na reunião 

Zoom 

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 

Nessa aula zoom, faremos alguns 

exercícios físicos utilizando uma toalha 

de banho, para essa aula zoom os 

alunos devem estar com roupas 

adequadas para praticar exercícios 

físicos e também deverão estar com 

uma toalha de banho em mãos. Vale 

lembrar que os alunos serão avaliados a 

partir da participação durante a aula 

zoom. 

zoom Link para a aula zoom será enviado via 

classapp e whatsapp 

VALOR DA ATIVIDADE DE 

PARTICIPAÇÃO: 20 PONTOS 

 

Sexta-feira 

(25/09) 

Física 2  

07:30 às 08:15 

Eletromagnetismo Elaborar um resumo do documentário 

passado em aula 

Aula Zoom Enviar para o email: 

o.fisicoo0@gmail.com 

até dia 29/09 

Física 2 (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Eletromagnetismo Acessar link para participar da aula 

Zoom 

  

https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
mailto:o.fisicoo0@gmail.com
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Hist.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

O Regime Militar Aula zoom com o tema: Militares no 

poder História, 

Sociedade e 

Cidadania, Alfredo 

Boulos Jr. 

Capítulo 45 

 

Hist.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

O Regime Militar Aula zoom com o tema: Governo Médici: 

os anos de chumbo História, 

Sociedade e 

Cidadania, Alfredo 

Boulos Jr. 

Capítulo 45 

 

Literatura (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Quarto de Despejo Atividade sobre o livro Quarto de 

Despejo. Valor: 30 

Livro em PDF *** 

Química  

11:30 às 12:15 

Adição  Leitura pág.22 e 23 Apostila de 

química 

 

 

 


