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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 

(10/08) 

Química  

7:30 às 8:15 

Reações orgânicas Ler página 2 a 4 apostila de química. Apostila de 

química 

 

Química (Zoom) 

8:15 às 9:00 

Reações orgânicas Será encaminhado o link para a aula on-

line - Explicação. 

Apostila de 

química 

 

Química (Zoom) 

9:00 às 9:45 

Reações orgânicas Será encaminhado o link para a aula on-

line - Explicação. 

Apostila de 

química 

Exercícios enviados durante a aula. 

Física 1  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Geradores elétricos Será encaminhado o link para a aula on-

line - Explicação. 

Livro de física 

parte 1 

 

Física 1(Zoom) 

10:45 às 11:30 

Geradores elétricos Será encaminhado o link para a aula on-

line - Explicação. 

Livro de física 

parte 1 

Exercícios enviados durante a aula. 

Hist. Da Arte 

11:30 às 12:15 

Arquitetura e 

Revolução Industrial 

Para aprofundar nos estudos sobre 

História da Arquitetura, segue vídeo: 

Youtube *** 
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A arquitetura e revolução Industrial 

 

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

8mQv6RhEM 

 

 

 

Terça-feira 

(11/08) 

Inglês (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Text comprehension  

Direct and Indirect 

Speech 

Correção dos exercícios  de 

compreensão de texto e exercícios 

gramaticais sobre voz passiva e voz 

ativa. 

Livro Challenge  

página 285 a 287. 

Link para zoom será enviado via 

Classapp. 

Inglês (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Before Reading 

Reading 

comprehension Text 

A/B 

 

After reading 

Oral practice exercises  

Leitura e compreensão dos Textos A/B 

Responder os exercícios 1 ao 4  

Acessar através do Qr Code sobre Art 

página 288 

pág 289 

 

pág 290 

 

pág 290 

Link para zoom será enviado via 

classapp. 

Biologia 

09:00 às 09:45 

Biotecnologia Será encaminhado uma atividade via 

classApp. 

Capítulo 24. Encaminhar o gabarito até as 17:00. 

Biologia (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Biotecnologia Será encaminhado o link para a aula on-

line - Explicação. 

Capítulo 24.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ih8mQv6RhEM
https://www.youtube.com/watch?v=Ih8mQv6RhEM
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Biologia (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Biotecnologia Será encaminhado o link para a aula on-

line - Explicação. 

Capítulo 24.  

Literatura (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Literatura Goiana A Literatura Goiana e suas 

características mais regionais. Autores 

goianos de grande relevância no cenário 

literário nacional.  

Texto enviado aos 

alunos  

*** 

 

 

 

Quarta-feira 

(12/08) 

 

Filosofia (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Razão e fé Aula zoom com o tema: Agostinho, bispo 

de Hipona. 

O link será encaminhado via ClassApp. 

Livro Filosofar 

com Textos, 

capítulo 17, Razão 

e Fé. 

Páginas 336 a 338 

 

Redação  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Estudo dos temas 

Enem 2020 

Aprofundamento dos temas possíveis do 

Enem 2020.  

Youtube *** 

Redação (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Oficina de Texto  Oficina de texto acerca dos temas 

abordados na aula. 

Internet Enviar o texto para o e-mail do 

professor, seguindo as orientações 

dadas. E-mail: 

prof.valdson@yahoo.com.br 

Sociologia (Zoom) 

10:00 às 10:45 

 

Consumo  

 

 

Compreensão do conceito de consumo e 

de como este constitui elemento 

importante na sociedade da Era 

 

Capítulo 20 até o 

tópico Karl Marx – 

 

Mantenha-se conectado 
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Industrial e a importância dele das 

teorias sociológicas que explicam o 

consumo.  

 

produção e 

consumo 

Acessar 
https://youtu.be/

e9dZQelULDk 

animação que 

satiriza o 

consumo. 

 

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

13:00 horas. 

 

Matemática  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Circunferência Será encaminhado o link para a aula on-

line - Explicação. 

Livro de 

matemática parte 

2  

 

Matemática  

11:30 às 12:15 

Circunferência  Livro de 

matemática parte 

2  

Exercícios enviados durante a aula. 

 

 

 

Quinta-feira 

(13/08) 

Geografia(Zoom) 

07:30 às 08:15 
 Conflitos civis. 

 

Compreensão das disputas do poder 

mundial, da violência dos 

enfrentamentos e da manipulação por 

parte das potências globais. 

 

Capítulo 30 - 

Atenção especial 

às páginas 660 e 

661. 

 

Mantenha-se conectado 

 

https://youtu.be/e9dZQelULDk
https://youtu.be/e9dZQelULDk
https://youtu.be/e9dZQelULDk
https://youtu.be/e9dZQelULDk
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Geografia (Zoom) 

08:15 às 09:00 
 Conflitos civis. 

 

Compreensão das disputas do poder 

mundial, da violência dos 

enfrentamentos e da manipulação por 

parte das potências globais. 

 

Capítulo 30 - 

Atenção especial 

às páginas 660 e 

661. 

 

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

13:00 horas. 

 

Geografia 

09:00 às 09:45 
 Conflitos civis. 

 

 

Buscar atualizar seus conhecimentos 

sobre o tema. 

  

Português 

10:00 às 10:45 

Orações 

subordinadas 

adverbiais 

Assistir videoaula no Bernoully play 

Utilize o código WVZH 

Faça anotações sobre o conteúdo. 

 Envie as anotações no classapp no 

mesmo dia até às 10:45. 

Valor: 5,0 pontos 

Port.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Orações 

subordinadas 

adverbiais 

 

Acesse o link para entrar na reunião 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/719998455

22?pwd=VGdCRVZEbTlLMmwzaG5Mc1d

XWUt0QT09 

ID da reunião: 719 9984 5522 

Senha de acesso: Q0Ycip 

 

  

https://us04web.zoom.us/j/71999845522?pwd=VGdCRVZEbTlLMmwzaG5Mc1dXWUt0QT09
https://us04web.zoom.us/j/71999845522?pwd=VGdCRVZEbTlLMmwzaG5Mc1dXWUt0QT09
https://us04web.zoom.us/j/71999845522?pwd=VGdCRVZEbTlLMmwzaG5Mc1dXWUt0QT09
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Educação Física 

(Zoom) 

11:30 às 12:15 

Saúde Participar da aula zoom, onde será feita 

uma introdução sobre o conteúdo, e 

depois será proposto uma breve 

discussão sobre o mesmo,  a partir de um 

vídeo que será passado durante a aula 

zoom. Será pedida uma atividade a partir 

de um vídeo feito pelo professor que 

estará disponível no canal do youtube do 

colégio para pós aula. Será avaliada a 

participação do aluno durante a aula 

zoom e o retorno da atividade pedida no 

vídeo do youtube 

Google e youtube Link para aula zoom será enviado via 

classapp 

A atividade terá o valor de 15 PONTOS  

e deverá ser entregue no dia 14/08 até 

as 11:30 

 

Sexta-feira 

(14/08) 

Física 2  

07:30 às 08:15 

Magnetismo Elaborar um fichamento da aula do dia 

14/08. 

Enviar a lista de exercício 1 para o 

professor, via email. 

Livro Bernoulli Enviar exercícios e fichamento somente 

dia 17/08, para o email: 

o.fisicoo0@gmail.com 

Física 2 (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Magnetismo Acessar link enviado no grupo de WPP Zoom  

Hist.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Independências: 

África e Ásia 

Aula zoom  com o tema - 

Independências: África e Ásia. 

O link será encaminhado via ClassApp. 

História, 

Sociedade e 
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Cidadania, Alfredo 

Boulos Jr. 

Capítulo 42 

Páginas 729 a 731 

Hist.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Independências: 

África e Ásia 

Aula zoom  com o tema - 

Independências: África e Ásia 

O link será encaminhado via ClassApp 

História, 

Sociedade e 

Cidadania, Alfredo 

Boulos Jr. 

Capítulo 42 

Páginas 731 a 738 

 

História 

10:45 às 11:30 

Independências: 

África e Ásia 

Atividades 
História, 

Sociedade e 

Cidadania, Alfredo 

Boulos Jr. 

Capítulo 42 

Páginas 739 a 740 

As atividades deverão ser entregues no 

mesmo dia com o prazo até as 17:00. 

Páginas 739 e 740, números 1 ao 6. 

 

OPEE (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Empresas com 

Causas 

Trabalho de pesquisa, 20 primeiros 

minutos da aula liberados para pesquisar 

Link para aula do 

Zoom: 

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno mas é OBRIGATÓRIO realizar as 
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e preencher as páginas 72 e 73 e depois, 

roda de conversa e partilha. 

https://us04web.z

oom.us/j/7563390

6788?pwd=UWR

WWjVSODh6NnJC

WXVPMytsY0pzUT

09 

ID da reunião: 756 

3390 6788 

Senha de acesso: 

vitoria 

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. 

 

 


