
 

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 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 

(23/11) 

Português 

7:30 às 8:15 

Crase Uso obrigatório da crase ; 

Uso facultativo da crase; 

Quando não usa crase; 

 Faremos exercícios. 

Valor: 5,0 

Português 

8:15 às 9:00 

Crase Uso obrigatório da crase;  

Uso facultativo da crase; 

Quando não usa crase; 

  

Física 1  

9:00 às 9:45 

Física moderna  Apresentação de trabalho Livro parte 3  

Física 1 

10:00 às 10:45 

Física moderna  Apresentação de trabalho Livro parte 3  
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Redação 

10:45 às 11:30 

Oficina de Texto - 

Carta de 

Solicitação. 

Oficina de texto com retomada de gênero 

textual CARTA: carta do leitor, do editor, 

de solicitação e pessoal.  

Durante as duas aulas, será feita a 

produção de uma carta dentro dos 

moldes desse gênero textual.  

*** *** 

Redação 

11:30 às 12:15 

Oficina de Texto - 

Carta de 

Solicitação. 

Oficina de texto com retomada de gênero 

textual CARTA: carta do leitor, do editor, 

de solicitação e pessoal.  

Durante as duas aulas, será feita a 

produção de uma carta dentro dos 

moldes desse gênero textual. 

*** *** 

 

 

 

Terça-feira 

(24/11) 

OPEE (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Aprendendo a 

aprender  

Trabalhar por meio das páginas 110 a 

113 quais as melhores maneiras de se 

concentrar em estudos. 

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.  
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Senha de acesso: 

vitoria 

História 

08:15 às 09:00 

Era Vargas Assistir ao vídeo do Edpuzzle. 

O link será encaminhado via ClassApp. 

Edpuzzle  

Sociologia (Zoom) 

09:00 às 09:45 
Tecnologia X 

desemprego e 

migrações  

Compreender o avanço tecnológico, 

interdependência, concorrência e 

proximidade. 

Capítulo 24 

Atividade 

contextualizada. 

Link para aula Zoom será enviado via 

whatsApp e ClassApp antes da aula. 

 

Química (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Revisão Aula zoom 

O link será encaminhado via whatsApp 

Livro de química  

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 

políticas na 

modernidade 

 

Geografia 

11:30 às 12:15 
África – um 

continente que se 

urbaniza. 

Compreender  o crescimento 

demográfico e a pressão urbana. 

Capítulo 34. 

atividade 

contextualizada. 

Mantenha-se conectado. 
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Quarta-feira 

(25/11) 

 

Conselho de Classe  

(Coordenação) 

07:30 às 08:15 

Conselho de Classe 

- Hora de ser 

ouvido! 

Reflexão sobre o ensino remoto como 

um todo,  com as coordenadoras Tatiana 

e Candinha. 

O link será 

enviado via 

ClassApp e 

WhatsApp. 

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

Ed. Física 

08:15 às 09:00 

Cultura corporal de 

movimento 

Nessa aula, faremos alguns movimentos 

básicos de ioga e em outro momento, 

faremos alguns alongamentos para 

ajudar no funcionamento do corpo. 

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

Português 

09:00 às 09:45 

Pontuação Uso da vírgula.  Faremos exercícios. 

Valor: 5,0 

Português 

10:00 às 10:45 

Pontuação Outros casos de pontuação.  Faremos exercícios. 

Valor: 5,0 

Química 

10:45 às 11:30 

Revisão Resolução de atividades de revisão Livro de química  

Química 

11:30 às 12:15 

Revisão Resolução de atividades de revisão Livro de química  

 

 

 

Quinta-feira 

Geografia(Zoom) 

07:30 às 08:15 
A África no mundo 

globalizado. 

 

Compreender o crescimento das 

economias nas demandas de riquezas 

naturais. 

Capítulo 34 
Link para aula Zoom será enviado via 

whatsApp e ClassApp antes da aula. 
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(26/11)  

Geografia (Zoom) 

08:15 às 09:00 

O crescimento 

populacional no 

continente. 

Compreender essa economia e os 

problemas sociais. 

Capítulo 34 Mantenha-se conectado. 

História (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Atividade de 

revisão para o 

Enem - República 

Oligárquica 

Aula zoom dedicada à realização das 

atividades. 

O link será encaminhado via ClassApp 

Atividades 

propostas 

Encaminhar as atividades ao final do 

horário via ClassApp 

História (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Atividade de 

revisão para o 

Enem - República 

Oligárquica 

Aula zoom dedicada à correção das 

atividades. 

O link será encaminhado via ClassApp 

Atividades 

propostas 

 

Inglês  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Enem Practice Resolução e correção dos exercícios  questões serão 

disponibilizadas 

durante a aula 

link para aula zoom será enviado via 

classapp e whatsapp 

Inglês(Zoom) 

11:30 às 12:15 

Enem Practice Resolução e correção dos exercícios questões serão 

disponibilizadas 

durante a aula 

link da aula anterior 

 

Sexta-feira 

(27/11) 

Matemática 

07:30 às 08:15 

Polinômios  Explicação de conteúdo  Livro de 

matemática parte 

3  
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Matemática 

08:15 às 09:00 

Polinômios  Explicação de conteúdo  Livro de 

matemática parte 

3  

Exercícios enviados durante a aula  

Literatura 

09:00 às 09:45 

Interpretação de 

Texto - 

Modernismo 

Será passado aos alunos textos do 

Modernismo. Por meio deles, será feita 

revisão do assunto.  

A atividade será pelo Google Forms. 

Valor: 20 

Material 

encaminhado pelo 

professor.  

*** 

Hist. da Arte 

10:00 às 10:45 

Trabalho de 

Revisão II - Do 

Renascimento ao 

Surrealismo  

Realizar o trabalho de História da Arte 

colocando, no mínimo, 5 tópicos sobre 

cada escola artística revista: 

● RENASCIMENTO 

● ROMANTISMO 

● REALISMO 

● IMPRESSIONISMO 

● PÓS-IMPRESSIONISMO 

● FAUVISMO 

● EXPRESSIONISMO 

Youtube Os alunos receberão o arquivo do 

trabalho pelo Classapp “Trabalho de 

Revisão II - 3ª Série” 

● O trabalho deverá ser feito 

EXCLUSIVAMENTE no arquivo 

que enviei.  

● Pode ser feito individual ou em 

dupla.  

● Usar fonte Arial ou Times, 12. 

● Escrever, no mínimo, 5 tópicos 

sobre cada escola artísticas, 

com suas definições, autores e 

características.  

● Enviar até sábado, 28/11, com 

prazo máximo de 23:59. 
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● CUBISMO 

● ABSTRACIONISMO 

● SEMANA DA ARTE MODERNA 

1922 

● FUTURISMO 

● DADAÍSMO 

● SURREALISMO 

O trabalho deverá ser feito no ARQUIVO 

EM WORD QUE VOCÊS RECEBERÃO. 

Valor: 40  

● Valor: 40 

Física 2  

10:45 às 11:30 

Física de Partículas Apresentação sobre mundo 

SUBATÔMICO 

SLIDE Elaborar fichamento e enviar no email: 

o.fisicoo0@gmail.com 

Física 2  

11:30 às 12:15 

Física de Partículas Apresentação sobre mundo 

SUBATÔMICO 

SLIDE Elaborar fichamento e enviar no email: 

o.fisicoo0@gmail.com 

 

 


