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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 aulas, 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 

(30/11) 

Biologia 

7:30 às 8:15 

Citologia Revisão de citologia presencial 

Será encaminhado o link para aula pelo 

zoom para os estudantes. 

  

Biologia 

8:15 às 9:00 

Citologia Revisão de citologia presencial 

Será encaminhado o link para aula pelo 

zoom para os estudantes. 

  

Física 1  

9:00 às 9:45 

Física moderna  Apresentação de trabalho  Livro de física 

parte 3 

 

Física 1 

10:00 às 10:45 

Física moderna  Apresentação de trabalho  Livro de física 

parte 3 

 

Redação 

10:45 às 11:30 

Análise e Estudo de 

Estratégias de 

Cada aluno da turma da 2ª série receberá 

um texto cuja proposta de redação foi o 

tema de ENEM de 2018: “Manipulação 

Material 

disponibilizado 

pelo professor 

*** 
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Construção de 

Texto - Tema 2018 

 

do Comportamento do Usuário Pelo 

Controle de Dados da Internet”. 

Após leitura detalhada, serão 

observados, no texto: 

 

● Contextualização 

● Tese 

● Argumentação I 

● Argumentação II 

● Dados da realidade 

● Citação 

● Retomada de tese 

● Proposta de Solução 

● Encerramento de texto 

Redação 

11:30 às 12:15 

Possíveis Temas 

Enem 2021 

 

Análise de possíveis temas de Redação 

para 2021, com possíveis abordagens e 

propostas de solução.  

Temas que os alunos acham possíveis 

também serão levados em consideração. 

*** *** 

 

 

 

OPEE (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Encerramento - 

OPEE 

Dinâmica e bate-papo de encerramento 

das aulas de OPEE e aprendizados 

adquiridos durante o ano. 

Link da aula do 

Zoom: 

https://us04web.z

oom.us/j/7948951

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno.  
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Terça-feira 

(1º/12) 

0007?pwd=UzFPZ

G1IVENKUTNwdE

VIa1FzaUNWUT09 

ID da reunião: 794 

8951 0007 

Senha de acesso: 

vitoria 

História 

08:15 às 09:00 

Edpuzzle Assistir ao vídeo no edpuzzle que será 

encaminhado via classapp 

Edpuzzle  

Sociologia (Zoom) 

09:00 às 09:45 
Tecnologia e 

modernidade na 

sociedade do 

consumo 

 

Compreensão da tecnologia de 

comunicação e sua influência na vida 

cotidiana, nos negócios e como principal 

veículo de consumo. 

Capítulo 24 

Capítulo 24 Link para aula Zoom será enviado via 

whatsApp e ClassApp antes da aula. 

 

Química (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Química orgânica  Fazer um resumo das funções orgânicas   Livro de química 

parte 1 

 

Filosofia (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Concepções 

políticas na 

modernidade 

Aula zoom 

O link será encaminhado via ClassApp 

Livro Filosofar 

com Textos, 

Capítulo 20 - 

Concepções 

Encaminhar as atividades da página 395 

no mesmo dia até as 18:00, via 

classapp. 
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políticas na 

modernidade 

Geografia 

11:30 às 12:15 

A fome na África Compreensão das mazelas do 

continente como uma herança colonial. 

Leitura atenta  do 

texto da página 

781. 

Mantenha-se conectado. 

 

 

 

Quarta-feira 

(02/12) 

 

Biologia 

07:30 às 08:15 

Citologia Atividade de fixação 

Recuperação para os estudantes que 

não atingiram a média dos 40 pontos 

distribuídos. 

 Recuperação 40 pontos 

Ed. Física 

08:15 às 09:00 

Cultura corporal de 

movimento 

Nessa aula, será feito uma brincadeira 

relacionada ao voleibol, para os alunos 

que não forem ao colégio, será passado 

um trabalho escrito sobre o assunto 

*************** ******************************** 

Português 

09:00 às 09:45 

Pontuação Faremos exercícios.  Valor: 5,0 

Português 

10:00 às 10:45 

Pontuação Outros casos de pontuação.  Valor: 5,0 

Química 

10:45 às 11:30 

Química orgânica  Revisão química orgânica  Livro de química 

parte 1 
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Química 

11:30 às 12:15 

Química orgânica  Revisão química orgânica Livro de química 

parte 1 

 

 

 

 

Quinta-feira 

(03/12) 

Geografia (Zoom) 

07:30 às 08:15 
Continente africano 

A globalização e a 

modernidade. 

Compreensão das mudanças e do 

crescimento da economia. 

 

Capítulo 34. 
Link para aula Zoom será enviado via 

whatsApp e ClassApp antes da aula. 

Geografia (Zoom) 

08:15 às 09:00 
Conflitos e tensões: 

A Primavera árabe 

Compreensão dos grandes conflitos 

herdados do período imperialista. 

Leitura e 

interpretação da 

charge da página 

776. 

Mantenha-se conectado 

História (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Revisão do Enem Atividades: Brasil Colônia Atividades 

propostas 

Encaminhar a atividade ao final do 

horário. 

História (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Revisão do Enem Correção das atividades Atividades 

propostas 

 

Inglês  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Phrasal verb Explicação de alguns Phrasal verbs To 

look 

Resolução e correção dos exercícios 

material será 

disponibilizado 

link da aula zoom será enviado via 

whatsapp 

Inglês(Zoom) 

11:30 às 12:15 

Enem Section Leitura e interpretação do Cartoon 

Peanuts  

material será 

disponibilizado 

link da aula anterior 
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Resolução e correção das questões do 

Enem sobre o cartoon 

 

Sexta-feira 

(04/12) 

Matemática 

07:30 às 08:15 

Equações 

polinomiais  

Explicação do conteúdo e resolução de 

exercícios 

Livro de 

matemática parte 

3 

 

Matemática 

08:15 às 09:00 

Equações 

polinomiais  

Explicação do conteúdo e resolução de 

exercícios 

Livro de 

matemática parte 

3 

 

Literatura 

09:00 às 09:45 

Revisão Final - 

Modernismo 

Revisão final de LIteratura: 

● Modernismo 

*** *** 

Hist. da Arte 

10:00 às 10:45 

Oficina de Arte - O 

corpo e o espaço. 

 

Será realizada, na escola, em espaço 

adequado, uma oficina onde o corpo é a 

plataforma de expressão. Serão 

propostos jogos artísticos entre a turma.  

Os alunos que estiverem em casa, 

estarão dispensados desta atividade, 

pelo fato de não ser possível fazerem em 

casa. Sugiro que vejam este vídeo sobre 

o assunto: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7i

D9O9E_SUY 

Youtube *** 

https://www.youtube.com/watch?v=7iD9O9E_SUY
https://www.youtube.com/watch?v=7iD9O9E_SUY
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Física 2  

10:45 às 11:30 

Física moderna  Apresentação de trabalho  Livro de física 

parte 3 

 

Física 2  

11:30 às 12:15 

Física moderna  Apresentação de trabalho  Livro de física 

parte 3 

 

 

 


