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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 

(15/06) 

Química (Zoom) 

7:30 às 8:15 

Isomeria espacial Será encaminhado o link para a 

aula on-line. 

Apostila de química  

Química  

8:15 às 9:00 

Isomeria espacial Revisar conteúdo da aula zoom Apostila de química Exercícios pág.92 e 93 .Enviar até dia 

17/06 

Valor: 10 pontos . 

Literat. (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Contos do livro Olhos 

D’água, de Conceição 

Evaristo. 

Aula com estudo sobre os contos 

indicados para leitura do livro 

Olhos D’água, de Conceição 

Evaristo. Esta atividade 

dependerá totalmente da 

participação oral dos alunos, pois 

a nota será por meio desta 

interação. Valor: 15 pontos 

ZOOM *** 

Física 1  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Geradores e receptores Será encaminhado o link para a 

aula on-line. 

Livro de física  
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Física 1(Zoom) 

10:45 às 11:30 

Geradores e receptores Será encaminhado o link para a 

aula on-line. 

Livro de física. Fazer uma pesquisa sobre geradores e 

receptores .Definição ,utilizações e 

construir um mapa mental para 

geradores e receptores. 

Enviar até dia 17/06. 

Valor: 10 pontos  

 

 

 

Terça-feira 

(16/06) 

Inglês (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Enem practice  12 

Enem Practice 13 

 

- Leitura e discussão sobre o 

Texto Water conservation e The 

Power of the Myth. 

Páginas 335 e 336. Link para aula Zoom será enviado via 

Classapp. 

Inglês 

08:15 às 09:00 

Enem Practice- Extra 

Reading 

Ler e fazer os exercícios de 

compreensão  de texto Extra 

Reading 10 e 11. 

Páginas 366 a 367. 
Enviar dia 17-06 via whatsapp até as 12h 

a.m 

Biologia 

09:00 às 09:45 

Herança Quantitativa Será encaminhado uma atividade 

de fixação via ClassApp 

Página 650. Cada estudante deve imprimir sua 

folha, fazer as atividade. Correção no 

próximo horário. 

Biologia (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Herança Quantitativa Será encaminhado o link para a 

aula on-line. Correção das 

atividades e plantão de dúvidas 

Página 650.  

Biologia (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Herança Quantitativa Continuação da correção das 

atividades. 

Página 650. Fazer a atividade de recuperação e 

encaminhar o gabarito para o ClassApp 

da Professora até as 17:00  
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Será encaminhado uma atividade 

via ClassApp de recuperação. 

Valor: 15 pontos 

OPEE (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Aprendendo a ler 

Metaperguntas  Leitura e roda de conversa sobre 

as páginas 48 e 49 e realização das 

páginas 50 e 51. 

Traga o livro de OPEE pra aula e 

caso não tenha, me peça foto das 

páginas por Whatsapp e realize 

no caderno.  

Livro OPEE 

Link para aula do 

Zoom:  

https://us04web.zo

om.us/j/73637330

941?pwd=VDN2b3l

ja25JWVdla29ISUN

yWGdBdz09 

ID da reunião: 736 

3733 0941 

Senha: vitoria 

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno. 

Lembre-se de fazer essas atividades 

durante a aula e não deixar acumular, no 

nosso retorno darei visto em todas. 

 

 

 

Quarta-feira 

(17/06) 

 

Redação  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Reflexões sobre o Ensino 

Remoto - Impactos para a 

realização do Enem 2020 

Reflexões sobre o Ensino Remoto 

e seus impactos na realização do 

Enem - Estudo de caso 

ZOOM *** 

História da Arte 

08:15 às 09:00 

Fechamento do conteúdo 

História da Música 

Momento curiosidades: nestes 

vídeos, você entrará em contato 

com um pouco do panorama da 

música do século XX. Não deixe 

de ver. É muito interessante. 

Vídeo I: 

Youtube *** 
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A música no século XX 

https://www.youtube.com/watc

h?v=-wMNtEX7ods 

Video II:  

30 curiosidades rápidas sobre a 

música 

https://www.youtube.com/watc

h?v=4EO94rIoxQ8 

Sociologia 

09:00 às 09:45 
Atividade avaliativa com 

base no texto reportagem: 

Xenofobia aqui pertinho. 

 

Temas pertinente ao quadro até 

aqui estudado sobre violência 

(atividade a ser feita durante 

horário da aula). 

Capítulo 29. mantenha-se conectado. 

Matemática   

10:00 às 10:45 

Área do triângulo e 

condição de alinhamento 

Revisar conteúdo 147 a 153 Livro de 

matemática 

 

Matemática (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Área do triângulo e 

condição de alinhamento 

Será encaminhado o link para a 

aula on-line. 

Livro de 

matemática 

Exercício pág. 151 número 25,27, 28,30. 

Enviar até dia 19/06 . 

Valor: 10 pontos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-wMNtEX7ods
https://www.youtube.com/watch?v=-wMNtEX7ods
https://www.youtube.com/watch?v=4EO94rIoxQ8
https://www.youtube.com/watch?v=4EO94rIoxQ8
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Quinta-feira 

(18/06) 

Port.  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Orações subordinadas 

adjetivas 

Acesse o link para entrar na 

reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7540

0063846?pwd=bFNidU85SjlKTGx

EbTg0UnIyUHJ2dz09 

ID da reunião: 754 0006 3846 

Senha: 7BVjTF 

  

Português 

08:15 às 09:00 

Orações subordinadas 

adjetivas 

Fazer lista de exercícios.  Lista de exercícios 

será enviada no 

Classapp. 

Enviar a lista de exercícios no classapp 

no mesmo dia(18/06) até às 9:00. 

Valor: 5,0 pontos 

Geografia 

09:00 às 09:45 

Conflitos regionais na 

Ordem Global  

Expor os principais conflitos civis, 

separatistas e étnicos em todo 

mundo. 

Capítulo 29. Mantenha-se conectado. 

Geografia 

10:00 às 10:45 

Conflitos regionais na 

Ordem Global  

Pré-leitura para aula dialogada. Entre as páginas 

637 a 641. 

Tira - Dúvidas: 

3ª, 4ª, 5ª até às 13:00 h. 

Geog.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Conflitos regionais na 

Ordem Global - Introdução 

a natureza dos conflitos. 

Link da aula será enviado pelo 

whatsApp, ClassApp até o início 

da aula. 

  

 

Sexta-feira 

(19/06) 

Física 2  

07:30 às 08:15 

Eletrodinâmica Resolver Lista de Circuitos 

enviada pelo professor via 

Whatsapp no dia 15/06. 

Whatsapp Enviar a lista dia 22/06 via Classapp. 

https://us04web.zoom.us/j/75400063846?pwd=bFNidU85SjlKTGxEbTg0UnIyUHJ2dz09
https://us04web.zoom.us/j/75400063846?pwd=bFNidU85SjlKTGxEbTg0UnIyUHJ2dz09
https://us04web.zoom.us/j/75400063846?pwd=bFNidU85SjlKTGxEbTg0UnIyUHJ2dz09
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Física 2(Zoom) 

08:15 às 09:00 

Eletrodinâmica Acessar aula sobre a matéria via 

link: 

 

https://us04web.zoom.us/j/7601

4868251?pwd=dC9BNU84Mmkx

NHpYeEN5U0pLS1dLUT09 

  

Hist.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

A Era Vargas 
Assistir a vídeo aula que será 

encaminhadas no ClassApp. 

Fazer a leitura antecipada das 

páginas indicadas. 

Livro História, 

Sociedade e 

Cidadania, Alfredo 

Boulos Júnior, 

Capítulo 40, 

páginas 690  a 697. 

 

História 

10:00 às 10:45 

A Era Vargas Após a vídeo aula, daremos 

continuidade ao conteúdo na aula 

do zoom. 

Livro História, 

Sociedade e 

Cidadania, Alfredo 

Boulos Júnior, 

Capítulo 40. 

Página 698 a 701. 

 

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 

Fazer um áudio de no mínimo dois 

minutos explicando o que se entendeu 

do vídeo postado sobre a escola de 

Alexandria. 
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período clássico. 

Páginas 324 a 325. 

O prazo para entrega é 19/06 até as 

17:00 

A atividade poderá ser enviada via 

WhatsApp (61) 99616-9581 

Valor: 20 pontos. 

Peço para que, por favor, as atividades 

sejam encaminhadas somente na data 

agendada. Não serão aceitas atividades 

antecipadas. 

Atividades encaminhadas após o 

horário limite terão o valor reduzido à 

metade da nota. 

Projeto de Educação Física 

 

 


