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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 

(24/08) 

Química (Zoom) 

7:30 às 8:15 

Reações de adição  Será encaminhado o link para a aula no 

Zoom - Explicação 

Apostila de 

química 

 

Química (Zoom) 

8:15 às 9:00 

Reações de adição  Será encaminhado o link para a aula no 

Zoom - Explicação 

Apostila de 

química 

Exercícios enviados durante a aula 

zoom .Enviar até dia 27/08. 

Valor :10 pontos 

OPEE (Zoom) 

9:00 às 9:45 

Plano de Negócios 

(parte 2) 

Continuar o desenvolvimento de um 

plano de negócios por meio das páginas 

78 a 87.  

https://us04web.z

oom.us/j/7453824

8578?pwd=RmsxV

TF6QjZyeXZXeTV2

QUZheWkvQT09 

 

ID da reunião: 745 

3824 8578 

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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Senha de acesso: 

vitoria 

Física 1  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Geradores Será encaminhado o link para a aula no 

Zoom - Explicação 

Livro de física  

Física 1(Zoom) 

10:45 às 11:30 

Geradores Será encaminhado o link para a aula no 

Zoom - Explicação 

Livro de física Exercícios enviados durante a aula 

zoom .Enviar até dia 27/08. 

Valor :15 pontos 

Hist. Da Arte 

11:30 às 12:15 

A arquitetura de 

Oscar Niemeyer 

Um pouco sobre a obra de Oscar 

Niemeyer. 

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

tcnQF3TE 

Oscar Niemeyer e suas obras geniais 

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

yaP-1pXfQ 

Youtube Assista o segundo vídeo com bastante 

atenção. Escolha uma das obras do 

arquiteto, marcada pela linha simples e 

sinuosa e reproduza este desenho em 

uma folha branca, usando caneta ou 

canetinha preta. Neste mesmo papel, 

escreve um breve comentário, no 

mínimo 5 linhas e no máximo 10 linhas, 

sobre a genialidade da obra de 

Niemeyer. Inspire-se e tente pensar 

como pensava Niemeyer. Supreenda-

me! Enviar até as 17h, respondendo o 

ClassApp “A obra de Niemeyer” Valor: 

30.  

 

LEMBRE-SE: Mate-me de orgulho e não 

de desgosto! 

https://www.youtube.com/watch?v=lpktcnQF3TE
https://www.youtube.com/watch?v=lpktcnQF3TE
https://www.youtube.com/watch?v=cgyaP-1pXfQ
https://www.youtube.com/watch?v=cgyaP-1pXfQ
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Terça-feira 

(25/08) 

Inglês (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Oral Comprehension 

Practice avaliativo 

Iremos fazer uma atividade de 

compreensão oral através do Edpuzzle 

Baixar o aplicativo 

e entender como o 

mesmo funciona 

para realizarmos 

as atividades 

durante a aula 

online 

Link para aula zoom será enviado via 

classapp e whatsapp 

Inglês (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Essay Fazer uma redação ou uma  história em 

quadrinhos  em inglês com o tema: 

How I feel  

descrevendo seu dia a dia, como se sente 

neste período de isolamento, citar suas 

maiores dificuldades e o relacionamento 

com os familiares, citar algumas práticas  

que o tem ajudado a se sentir relaxado e 

feliz. 

 

------------------------

------------------------

----------------------- 

enviar   dia 26-8 via whatsapp até as 

12h a.m 

valor 15 pontos 

 

Biologia 

09:00 às 09:45 

Evolução Será encaminhado uma atividade 

avaliativa pelo ClassApp. 

Capítulo 25 Encaminhar a foto do gabarito até as 

17:00 

Valor: 20 pontos 

Biologia (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Especiação Será encaminhado o link para a aula no 

Zoom – Explicação. 

Capítulo 25  
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Biologia (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Revisão - Citologia Será encaminhado o link para a aula no 

Zoom - Explicação 

Fazer um mapa mental sobre as Eras 

Geológicas 

Revisão 

 

 

Capítulo 26 

Encaminhar o mapa mental até sexta 

28/08 às 17:00 

Valor: 10 pontos 

Literatura  

11:30 às 12:15 

Atividade sobre 

Literatura Goiana 

 

OBS: ESTAREI EM 

SESSÃO NA 

CÂMARA. OS 

ALUNOS IRÃO 

FAZER ESTA 

ATIVIDADE E ME 

ENVIAR DENTRO DO 

HORÁRIO DE AULA. 

Realizar atividade sobre Literatura 

Goiana.  

Será enviado, às 11:30, um arquivo com 

as questões a serem realizadas.  

Material enviado 

pelo ClassApp 

Enviar apenas as respostas pelo 

ClassApp, podendo digitar no espaço 

para responder. Isso deverá ser feito 

dentro do horário de aula. Atividade 

enviadas após 12:15 não serão aceitas.  

 

 

 

Quarta-feira 

(26/08) 

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 344 a 346 
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 Redação  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Oficina de Texto: O 

desafio de decidir o 

futuro profissional 

Oficina de texto com o tema O desafio de 

decidir o futuro profissional. O texto será 

realizado em sala de aula.  

*** *** 

Redação (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Oficina de Texto: O 

desafio de decidir o 

futuro profissional 

Oficina de texto com o tema O desafio de 

decidir o futuro profissional. O texto será 

realizado em sala de aula.  

*** Enviar até às 17h pelo e-mail: 

prof.valdson@yahoo.com.br 

Valor: 25 

Sociologia (Zoom) 

10:00 às 10:45 
Institucionalização 

da produção 

simbólica 

Do consumo 

simbólico ao 

consumo 

ostentatório 

Compreensão  dos valores simbólicos 

desse consumo e da sua variação de 

sociedade para sociedade. 

Pré-Leitura da 

página 448 a 451. 

As atividades 

serão realizadas 

durante a aula, 

evite faltar. 

 

Mantenha-se conectado.  

 

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 para a aula no 

Zoom - Explicação 

Livro de 

matemática parte 

2. 

 

Matemática  

11:30 às 12:15 

Circunferência Será encaminhado o link para a aula no 

Zoom - Explicação 

Livro de 

matemática parte 

2. 

Exercícios enviados durante a aula 

zoom .Enviar até dia 28/08. 

Valor :15 

 

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

(27/08) 

Geografia(Zoom) 

07:30 às 08:15 
A ONU – suas 

agências e sua 

atuação pelo 

mundo. 

 

Compreensão da importância da 

atuação da organização e da imensa 

rede de apoio a povos de todas as 

nações e sob todas as condições 

Pré-Leitura da 

página 671 a 674. 

 

Link para aula Zoom será enviado via 

whatsApp e ClassApp antes da aula. 

 

Geografia (Zoom) 

08:15 às 09:00 
ONU –Organização 

das Nações Unidas: 

A busca da paz. 

 

Compreensão da importância da criação 

de uma cultura da paz. 

Ler e refletir sobre 

texto à página 

675. 

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

13:00 horas. 

 

Geografia 

09:00 às 09:45 
Atividades 

contextualizadas 

sobre o tema. 

 

Pesquisar a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos porque alguns desses 

artigos são fundamentais para interação 

na aula e também nas atividades que 

serão apresentadas. 

 

Observar mapa 

das operações 

multilaterais de 

paz à página 674 

As atividades serão realizadas durante a 

aula. Evite faltar.  

 

Português 

10:00 às 10:45 

Oração subordinada 

adverbial 

1- Elabore 10 perguntas com o 

conteúdo. 

2- Elabore um jogo inserindo as 10 

perguntas. 

Páginas: 459 a 469 1- Envie as perguntas no mesmo dia até 

às 10:45. Valor: 5,0 

2-Filme o jogo e  as regras: envie no 

whatsapp ou classapp. 
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Crie as regras e orientações para o jogo. 

Use a criatividade! 

Envie dia 28/08. 

Valor: 15,0 pontos 

Port.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Oração subordinada 

adverbial 

Acesse o link  para entrar na reunião 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/752389653

1?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVN

a2xQQT09 

ID da reunião: 752 389 6531 

Senha de acesso: Samilla 

 

 

Faremos 

exercícios na aula. 

 

 

Educação Física 

(Zoom) 

11:30 às 12:15 

Saúde e qualidade 

de vida 

Para essa  aula zoom trabalharemos 

com alongamentos , mas 

especificamente alongamentos feitos 

em cadeiras,para a realização  doss 

alongamentos será necessária uma 

cadeira para nos dar apoio durante a  

atividade, lembrando que o aluno 

deverá utilizar roupas confortáveis para 

a prática de exercícios físicos. Vale 

lembrar também, que os alunos serão 

avaliados a partir da participação 

durante a aula zoom 

zoom Link para a aula zoom será enviado via 

classapp 

VALOR DA ATIVIDADE DE 

PARTICIPAÇÃO: 20 PONTOS 

https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
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Sexta-feira 

(28/08) 

Física 2  

07:30 às 08:15 

Eletromagnetismo Elaborar um fichamento da aula do dia 

28/08 

Aula ZOOM Enviar fichamento para o email: 

o.fisicoo0@gmail.com 

Física 2 (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Eletromagnetismo Acessar link enviado no grupo para 

participar da aula 

  

Hist.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

De Dutra a Jango: 

uma experiência 

democrática 

Aula zoom  com o tema - Eleições de 

1945 

O link será encaminhado via ClassApp 

História, 

Sociedade e 

Cidadania, Alfredo 

Boulos Jr. 

Capítulo 44 

 

 

Hist.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

De Dutra a Jango: 

uma experiência 

democrática 

Aula zoom  com o tema - Eleições de 

1945 

O link será encaminhado via ClassApp 

História, 

Sociedade e 

Cidadania, Alfredo 

Boulos Jr. 

Capítulo 44 

 

 



 

FICHA DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS  
 
 

3ª Série do Ensino Médio 

História 

10:45 às 11:30 

De Dutra a Jango: 

uma experiência 

democrática 

Assistir ao vídeo no app ou no site do 

Edpuzzle e responder as perguntas. 

(Será necessário baixar o app ou 

acessar o site com antecedência para 

se cadastrar) 

Edpuzzle A atividade deverá ser respondida até 

as 11:30. Após esse horário a atividade 

será automaticamente encerrada. 

Valor 10 pontos 

Química  

11:30 às 12:15 

Reações de 

substituição 

Fazer reações Apostila de 

química página 8 e 

9. 

Fazer seis reações de substituição com 

aromáticos sendo três com orto para 

dirigentes e três com meta dirigentes. 

Enviar até as 12:15 do dia 28/08. 

 

 


