
 

FICHA DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS  
 
 

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 

(22/06) 

Química (Zoom) 

7:30 às 8:15 

Isomeria óptica Será encaminhado o link para aula 

pelo zoom - Explicação e correção 

das atividades aplicadas 

Livro de química  

Química  

8:15 às 9:00 

Isomeria óptica Revisar as isomerias Livro de química Resumo de todas as isomerias 

estudadas citando 2 exemplos em cada 

caso.Exercício enviado no email da sala. 

Valor 10 pontos 

Enviar até dia 26/06 

Literat. (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Retomada do livro A 

Hora da Estrela, de 

Clarice Lispector. 

Retomada do livro A hora da Estrela, 

de Clarice Lispector. Os alunos que 

não tiverem alcançado os 70% das 

notas dadas no 2º Bimestre, serão 

informados da atividade a ser 

realizada. 

Livro literário *** 
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Física 1  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Cap.3  

Trabalho e potencial 

elétrico . 

Será encaminhado o link para aula 

pelo zoom - Explicação e correção 

das atividades aplicadas 

Livro de física  

Física 1(Zoom) 

10:45 às 11:30 

Capacitância Será encaminhado o link para aula 

pelo zoom - Explicação e correção 

das atividades aplicadas 

Livro de física Refazer exercícios marcados pela 

professora durante a aula Zoom. 

Enviar até dia 26/06  

Valor 10 pontos 

 

 

 

Terça-feira 

(23/06) 

Inglês (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Enem exercises Leitura e compreensão das 

atividades do Enem exercises. 

Atividade será 

enviada, via 

classapp e 

Whatsapp. 

Link pra aula zoom será enviado via 

Classapp. 

Inglês 

08:15 às 09:00 

Enem exercises Fazer os exercícios do Enem , criar 

gabarito para envio. 

Atividade será 

disponibilizada via 

Classapp. 

Enviar dia 24-06 até as 12h a.m via 

Whatsapp. 

Biologia 

09:00 às 09:45 

Genética Será encaminhado uma atividade de 

recuperação via ClassApp. 

Capítulo 23. Enviar o gabarito até 12:00. 

Biologia (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Genética Será encaminhado o link para aula 

pelo zoom - Explicação e correção 

das atividades aplicadas. 

Capítulo 23.  
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Biologia (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Genética Será encaminhado o link para aula 

pelo zoom - Explicação e correção 

das atividades aplicadas. 

Capítulo 23  

OPEE (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Mulheres - Força de 

Reinventar  

Bate-papo sobre mulher e como 

elas se reinventaram durante sua 

vida. 

Link para aula do 

Zoom: 

https://us04web.zo

om.us/j/798587349

71?pwd=STllVXpaV

U1vZEpGbDVTb0VT

U2ljZz09 

ID da reunião: 798 

5873 4971 

Senha: vitoria 

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno. 

 

 

 

Quarta-feira 

(24/06) 

 

Redação  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Fechamento do 

conteúdo do bimestre 

Durante a aula, os alunos que não 

tiverem alcançado os 70% das notas 

dadas no 2º Bimestre, serão 

informados da atividade a ser 

realizada. Os aspectos mais 

relevantes do bimestre, em Redação, 

serão retomados, como forma de 

revisão. 

ZOOM *** 

Redação Realização de atividade 

de Recuperação 

APENAS os alunos que não 

alcançaram os 70% das notas dadas 

Atividade orientada Enviar pelo e-mail do professor.  
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08:15 às 09:00 irão realizar a atividade de 

recuperação de aprendizagem.  

Sociologia 

09:00 às 09:45 
Sociologia na mídia 

Violência na América 

Latina: uma epidemia 

pior que o ebola ou a 

aids?  

Texto referência sobre os graves 

problemas de violência entre 

comunidades, população carcerária, 

jovens sem perspectivas de vida. 

Pág. 434/435 

capítulo 19. 

Fazer             um 

áudio/vídeo 

introduzindo a atual 

pandemia do covid-

19 nessa equação 

de violência. 

Mantenha-se conectado. 

Matemática   

10:00 às 10:45 

Geometria analítica Revisar o conteúdo Livro de matemática  

Matemática (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Geometria analítica Será encaminhado o link para aula 

pelo zoom - Explicação e correção 

das atividades aplicadas 

Livro de matemática Refazer exercícios marcados pela 

professora durante a aula Zoom. 

Enviar até dia 26/06  

Valor 15 pontos 

 

 

 

Port.  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Orações subordinadas 

adjetivas 

Acesse o link para entrar na reunião 

Zoom 

Kahoot- revisão  
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Quinta-feira 

(25/06) 

https://us04web.zoom.us/j/778400

64376?pwd=UDV3dGtuVzJ5NS9PY3

ZubHAyWVU0dz09 

ID da reunião: 778 4006 4376 

Senha: 5FM6z1 

Português 

08:15 às 09:00 

Orações subordinadas 

adjetivas 

Estudar o capítulo: Orações 

subordinadas adjetivas 

Páginas: 451 a 454  

Geografia 

09:00 às 09:45 
Conflitos regionais na 

Ordem Global – A 

Questão Palestina 

Introdução de um dos mais 

polêmicos conflitos regionais mas 

de alta octanagem em todo globo. 

Capítulo 29 entre as 

páginas 641/642.  

Mantenha-se conectado. 

Geografia 

10:00 às 10:45 
Conflitos regionais na 

Ordem Global –  A 

Questão Palestina. 

As origens dos conflitos palestinos e 

judeus. 

 

Acesse o link 

https://youtu.be/ib

M5iQE71fQ 

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

13:00 horas. 

 

Geog.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 
Conflitos regionais na 

Ordem Global – A 

Questão Palestina. 

 

link para aula Zoom será enviado 

antes da aula. 

ATENÇÃO ao vídeo 

explicativo da 

origem histórica  do 

conflito no link 

acima. 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/77840064376?pwd=UDV3dGtuVzJ5NS9PY3ZubHAyWVU0dz09
https://us04web.zoom.us/j/77840064376?pwd=UDV3dGtuVzJ5NS9PY3ZubHAyWVU0dz09
https://us04web.zoom.us/j/77840064376?pwd=UDV3dGtuVzJ5NS9PY3ZubHAyWVU0dz09
https://youtu.be/ibM5iQE71fQ
https://youtu.be/ibM5iQE71fQ
https://youtu.be/ibM5iQE71fQ
https://youtu.be/ibM5iQE71fQ
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Sexta-feira 

(26/06) 

Física 2  

07:30 às 08:15 

Eletrodinâmica  Continuar os exercícios passados na 

aula via Zoom e enviar o gabarito via 

Classapp 

Livro Didático Enviar gabarito via Classapp dia 29/06. 

Física 2(Zoom) 

08:15 às 09:00 

 Acessar link para participar da aula 

via ZOOM 

  

Hist.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Era Vargas Daremos continuidade ao conteúdo 

na aula do zoom. 

Livro História, 

Sociedade e 

Cidadania, Alfredo 

Boulos Júnior, 

Capítulo 40, páginas 

702 a 704 

 

História 

10:00 às 10:45 

Era Vargas Fazer as atividades das páginas 704, 

705, 706 e 707. 

Livro História, 

Sociedade e 

Cidadania, Alfredo 

Boulos Júnior, 

Capítulo 40. 

Fazer as atividades das páginas 704, 

705, 706 e 707. 

O prazo para entrega é 26/06 até as 

17:00 

A atividade poderá ser enviada via 

ClassApp 

Valor: 25 pontos. 

Peço para que, por favor, as atividades 

sejam encaminhadas somente na data 

agendada. Não serão aceitas atividades 

antecipadas. 
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Atividades encaminhadas após o 

horário limite terão o valor reduzido à 

metade da nota. 

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 

período clássico. 

Páginas 326 a 328. 

Fazer as atividades das páginas 328, 

329 e 330. 

O prazo para entrega é 26/06 até as 

17:00 

A atividade poderá ser enviada via 

ClassApp 

Valor: 25 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. 

Educação Física 

11:30 às 12:145 

Lutas Assistir a vídeo aula que será enviada 

via ClassApp e realizar  atividade que 

será proposta 

YouTube, Google Enviar o material solicitado, para o 

professor no dia 29/06 até às 17:00 

horas, pois, a atividade será uma 

recuperação para os alunos que não 

alcançaram a nota prevista. 

 


