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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 

(17/08) 

Química (Zoom) 

7:30 às 8:15 

Reações orgânicas Será encaminhado o link do Zoom via 

whatsApp - Explicação de conteúdo 

Apostila de 

química 

 

Química (Zoom) 

8:15 às 9:00 

Reações orgânicas Será encaminhado o link do Zoom via 

whatsApp - Explicação de conteúdo 

Apostila de 

química 

Exercícios enviados na aula zoom. 

OPEE (Zoom) 

9:00 às 9:45 

Plano de Negócios 

(parte 1) 

Começar o desenvolvimento de um 

plano de negócios por meio das páginas 

78 a 87. Faremos a primeira parte nessa 

aula! 

https://us04web.z

oom.us/j/7933207

0863?pwd=ZjVDd

TZzZVphMStBQVJ

OcFREQ2VFdz09 

ID da reunião: 793 

3207 0863 

Senha de acesso: 

vitoria 

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno mas é OBRIGATÓRIO realizar as 

atividades de OPEE solicitadas durante 

a aula. 

Caso haja falta sem justificativa, deverá 

realizar a atividade da mesma maneira 

e enviar foto para a professora. 
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Física 1  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Geradores Será encaminhado o link do Zoom via 

whatsApp - Explicação de conteúdo 

Livro de física  

Física 1(Zoom) 

10:45 às 11:30 

Geradores Será encaminhado o link do Zoom via 

whatsApp - Explicação de conteúdo 

Livro de física Exercícios página 219 a 222 enviar até 

19/08. 

Valor :15 ontos 

Hist. Da Arte 

11:30 às 12:15 

Arquitetura Gótica  Vídeo com curiosidade sobre 

arquitetura gótica. 

https://www.youtube.com/watch?v=zjt

7nPrLu8A 

Youtube Elaboração de Mapa Mental sobre Arte 

Gótica, baseando-se no vídeo assistido. 

A foto deverá ser enviada pelo ClassApp 

respondendo o comunicado “Mapa 

Mental Arquitetura Gótica”. Enviar até 

as 17h. Observar a CRIATIVIDADE E O 

BOM GOSTO NA REALIZAÇÃO DESTA 

ATIVIDADE. AFINAL DE CONTAS, É 

ARTE, CERTO?  

ME MATE DE ORGULHO E NÃO DE 

DESGOSTO! 

Valor: 15 ponos 

 

 

 

Inglês (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Enem Section 

Practice 

Iremos trabalhar algumas questões do 

Enem exercises, leitura, compreensão e 

resolução. 

Questões serão 

enviadas durante 

a aula zoom 

Link para aula será enviado via classapp 

https://www.youtube.com/watch?v=zjt7nPrLu8A
https://www.youtube.com/watch?v=zjt7nPrLu8A
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Terça-feira 

(18/08) 

Inglês (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Enem Section 

Practice 

 

 

Comprehension 

practice 

Iremos trabalhar algumas questões do 

Enem exercises, leitura, compreensão e 

resolução. 

  

Atividade avaliativa sobre compreensão 

do  texto Traveling 

 

Questões serão 

enviadas durante 

a aula zoom 

 

atividade será 

enviada no grupo 

da sala  

acessar o link da aula anterior  

 

 

enviar via whatsapp até as 12:00 a.m 

dia 20-08  

Valor: 10 pontos 

Biologia 

09:00 às 09:45 

Biotecnologia Fazer um vídeo elencando os prós e 

contra sobre a Transgenia  

Capítulo 24 Enviar os vídeos no WhatsApp da 

professora até as 17:00 

Valor: 10 pontos 

Biologia (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Biotecnologia Será encaminhado o link do Zoom via 

ClassApp para a correção das atividades 

aplicadas 

Capítulo 24  

Biologia (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Evolução Será encaminhado o link do Zoom via 

ClassApp - Explicação de conteúdo 

Capítulo 25  

Literatura (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Análise dos contos 

Nhola dos Anjos e a 

cheia do Corumbá, 

de Bernardo Élis e 

Cavalinhos de 

Platiplanto, de José. 

J. Veiga.  

Análise dos contos Nhola dos Anjos e a 

cheia do Corumbá, de Bernardo Élis e 

Cavalinhos de Platiplanto, de José. J. 

Veiga. 

Arquivo enviado 

aos alunos 

anteriormente 

Enviar análise dos contos, conforme 

orientado na aula, para o e-mail: 

prof.valdson@yahoo.com.br 

O trabalho poderá ser feito em dupla.  

Enviar até às 17h.  

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

(19/08) 

 

Filosofia (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Razão e Fé 
Aula zoom com o tema: Começa a Idade 

Média. 

O link será encaminhado via ClassApp. 

Livro Filosofar 

com Textos, 

capítulo 17, Razão 

e Fé. 

Páginas 340 a 342 

 

Redação  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Devolutiva dos 

textos de redação. 

Devolutiva dos textos corrigidos com 

apontamentos sobre o que deve ser 

melhorado.  

Textos enviados 

para correção. 

*** 

Redação (Zoom) 

09:00 às 09:45 

MISTÉRIO Teremos a participação de um 

convidado para falar com você sobre… 

Bem, na hora saberão! Não faltem!  

*** *** 

Sociologia (Zoom) 

10:00 às 10:45 

CONSUMO: 

A mercadoria como 

fetiche e como 

valor. 

Compreensão dos conceitos de Marx de 

alienação que se opera no mercado. 

Material de apoio 

capítulo 20, entre 

as páginas 446 e 

448. 

link para aula Zoom será enviado via 

whatsapp e classapp antes da aula. 

Matemática  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Circunferência Será encaminhado o link do Zoom via 

whatsApp - Explicação de conteúdo 

Livro de 

matemática 

 

Matemática  

11:30 às 12:15 

Circunferência Resolução de exercícios Livro de 

matemática 

Exercícios página 190 e 194 enviar até 

21/08  . 

Valor:15 
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Quinta-feira 

(20/08) 

Geografia(Zoom) 

07:30 às 08:15 

CONFLITOS CIVIS 

os interesses 

internacionais sobre 

áreas de conflito. 

Compreensão dos interesses 

estratégicos das potências, da mudança 

de sua política externa e expansão 

militar global. 

Permanece o 

capítulo 30. 

Páginas entre 664 

e 670. 

Link para aula Zoom será enviado via 

whatsApp e classapp antes da aula. 

 

Geografia (Zoom) 

08:15 às 09:00 

O fundamentalismo 

islâmico, os 

conflitos, a divisão 

dentro do Islã.  

Compreensão da interpretação mais 

tradicional das leis do Alcorão. 

Permanece o 

capítulo 30. 

Páginas entre 664 

e 670. 

Mantenha-se conectado 

 

Geografia 

09:00 às 09:45 

Atividades 

Contextualizadas. 

Avaliar através das atividades da 

compreensão do tema, dirimir dúvidas 

surgidas. 

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

13:00 horas. 

Português 

10:00 às 10:45 

Oração subordinada 

adverbial 

Faça um vídeo explicando o conteúdo: 

Oração subordinada adverbial 

Você pode usar o recurso tela verde do 

tiktok ou instagram. 

Páginas: 459 a 468 Envie o vídeo no classapp ou whatsapp 

no dia 21/08 até às 17h. 

Valor: 10 pontos 

Port.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Oração subordinada 

adverbial 

Acesse o link para entrar na reunião 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/752623034

84?pwd=ZUtVUmxTZWJtM3NxaVByNVN

MMlZiQT09 

ID da reunião: 752 6230 3484 

  

https://us04web.zoom.us/j/75262303484?pwd=ZUtVUmxTZWJtM3NxaVByNVNMMlZiQT09
https://us04web.zoom.us/j/75262303484?pwd=ZUtVUmxTZWJtM3NxaVByNVNMMlZiQT09
https://us04web.zoom.us/j/75262303484?pwd=ZUtVUmxTZWJtM3NxaVByNVNMMlZiQT09
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Senha de acesso: Cp6eKy 

 

Educação Física 

(Zoom) 

11:30 às 12:15 

Saúde e qualidade 

de vida 

Para a aula zoom, será passado uma 

atividade de consciência corporal, para 

que a nossa aula zoom aconteça, 

precisamos de alguns materiais, como 

colchonete ou toalhas. Nessa aula será 

avaliada a participação dos alunos 

durante a aula zoom, vale lembrar 

também que os alunos deverão se vestir 

com roupas confortáveis para a prática 

da atividade 

zoom Link para a aula zoom será enviado via 

classapp 

VALOR DA ATIVIDADE DE 

PARTICIPAÇÃO: 15 PONTOS 

 

Sexta-feira 

(21/08) 

Física 2  

07:30 às 08:15 

Eletromagnetismo Elaborar um resumo sobre a aula ZOOM 

apresentada dia 21/08. 

Aula ZOOM Enviar uma foto do resumo para o 

email: 

o.fisicoo0@gmail.com 

Física 2 (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Eletromagnetismo Acessar link para participar da aula.   

Hist.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

O socialismo real 
Aula zoom  com o tema - Socialismo Real 

O link será encaminhado via ClassApp 

História, 

Sociedade e 

Cidadania, Alfredo 

Boulos Jr. 

Capítulo 43 
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Páginas 744 a 749 

Hist.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

O socialismo real 
Aula zoom  com o tema - Socialismo Real 

O link será encaminhado via ClassApp 

História, 

Sociedade e 

Cidadania, Alfredo 

Boulos Jr. 

Capítulo 42 

Páginas 750 a 754 

 

História 

10:45 às 11:30 

O socialismo real Atividades 
História, 

Sociedade e 

Cidadania, Alfredo 

Boulos Jr. 

Capítulo 42 

Páginas 756 a 757 

As atividades deverão ser entregues no 

mesmo dia com o prazo até as 17:00. 

Páginas 756 e 757, números 1 ao 7. 

 

Química  

11:30 às 12:15 

Reações orgânicas Atividades Apostila de 

química 

Fazer as halogenação do 

metano,etano,propano,butano e 

pentano. Enviar no dia 21/08. 

Valor :10 pontos 

 

 


