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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 

(08/06) 

Química (Zoom) 

7:30 às 8:15 

Isomeria Será encaminhado o link 

para a aula on-line.  

Apostila de 

química. 

Exercícios enviados durante a aula 

zoom. 

Química  

8:15 às 9:00 

Isomeria Revisão de isomeria 

plana 

Apostila de 

química. 

 

Literat. (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Literatura por mão de 

escritores negros - Por 

que estes escritores 

são tão pouco falados? 

Apresentação de um 

painel com indicação de 

escritores negros 

brasileiros pouco falados 

e vistos.  

Google 

Aula pelo ZOOM. 

*** 

Física 1  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Capacitância Será encaminhado o link 

para a aula on-line.  

Livro de física  

Física 1(Zoom) 

10:45 às 11:30 

Capacitância Será encaminhado o link 

para a aula on-line.  

Livro de física. Exercícios enviados durante a aula 

zoom. 
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Terça-feira 

(09/06) 

Inglês (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Enem Practice  Fazer leitura prévia do 

Texto Water 

Conservation para 

discussão na aula Zoom. 

Página 335. --------------------------------- 

Inglês 

08:15 às 09:00 

Enem Practice Fazer os exercícios de 

compreensão de texto,  

valor: 2 pontos. 

Página 335 e 336. 
Enviar dia 10-06 via whatsapp até as 12h 

a.m  

Biologia 

09:00 às 09:45 

Interação gênica Fazer a atividade que 

será encaminhada via 

ClassApp. 

Página 644 a 651. Encaminhar o gabarito pelo ClassApp 

Valor: 10 pontos 

Biologia (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Herança quantitativa Será encaminhado o link 

para a aula on-line. 

Correção da atividades e 

continuação da 

explicação. 

Página 652 a 654.  

Biologia (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Herança quantitativa Continuação da 

explicação pelo Zoom. 

Página 652 a 654.  

OPEE (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Realização Exercícios - 

Antes da Entrevista Roda de conversa sobre 

habilidades e realização 

de exercícios da página 

44 e 45. 

Livro OPEE 

Link para aula do 

Zoom:  

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno. 
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Traga o livro de OPEE pra 

aula e caso não tenha, 

me peça foto das páginas 

por Whatsapp e realize 

no caderno  

https://us04web.zo

om.us/j/76532175

860?pwd=b01wRn

FmZVV5S2MwbWJ

mV1ArRFlUZz09 

ID da reunião: 765 

3217 5860 

Senha: vitoria 

Lembre-se de fazer essas atividades 

durante a aula e não deixar acumular, 

no nosso retorno darei visto em todas. 

 

 

 

Quarta-feira 

(10/06) 

 

Redação  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Oficina de Texto - A 

luta contra o racismo 

na sociedade brasileira.  

Oficina de texto online 

com preparação do texto 

com o tema “A luta 

contra o racismo na 

sociedade brasileira.” O 

texto deverá ser feito 

dentro do gênero 

dissertativo-

argumentantivo.  

Pesquisa na 

internet 

Enviar pelo e-mail até às 17h, pelo 

(prof.valdson@yahoo.com.br) o texto. 

Favor enviar no corpo do e-mail. NÃO 

MANDAR EM ARQUIVO DO WORD. 

Hist. Da Arte 

08:15 às 09:00 

Relatório em Podcast - 

A História da Música.  

Por meio do aplicativo 

Anchor, cada aluno fará 

um podcast sobre a 

História da Música, 

tendo como base todos 

os vídeos indicados para 

estudo, bem como suas 

Ferramenta Anchor Produzir o Podcast e enviar link 

respondendo o classapp “Envio de LinK 

de Podcast - História da Música”. 

Enviar até a sexta-feira, 12/06, às 17h.  

mailto:prof.valdson@yahoo.com.br
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anotações. Para gravar o 

podcast, segue link de 

vídeo com tutorial para 

usar a ferramenta, que é 

muito simples e fácil.  

Link do vídeo com 

tutorial para fazer o 

podcast: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=DYjl0y4QOIc 

Sociologia 

09:00 às 09:45 

Terrorismo. Panorama histórico. Capítulo 19. Mantenha-se conectado. 

Matemática   

10:00 às 10:45 

Área do triângulo  Ler conteúdo pag.147 e 

148. 

Livro de 

matemática. 

 

Matemática (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Área do triângulo  Será encaminhado o link 

para a aula on-line.  

Livro de 

matemática. 

Exercícios enviados durante a aula 

Zoom. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DYjl0y4QOIc
https://www.youtube.com/watch?v=DYjl0y4QOIc
https://www.youtube.com/watch?v=DYjl0y4QOIc
https://www.youtube.com/watch?v=DYjl0y4QOIc

