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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 

(27/04) 

Química (Zoom) 

7:30 às 8:15 

Aminas e Amidas 
Acessar o link da aula online 

pelo Zoom. 

https://us04web.zoom.us/j/7

7623534386 

ID da reunião: 776 2353 4386 

 

 

 

Livro página 63 até 75.  

Química  

8:15 às 9:00 

Aminas e Amidas 
Dúvidas pelo whatsApp para 

resolução de exercícios.   

 

Livro página 63 até 75. Exercícios pág.67,71 e 75 enviar 

pelo whatsApp até dia 29/04. 

Valor: 10 pontos 



 

FICHA DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS  
 
 

3ª Série do Ensino Médio 

Literat. (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Debate sobre os contos lidos e 

análise do conto Tentação, de 

Clarice Lispector.   

Análise dos contos lidos (Cem 

anos de perdão, Felicidade 

Clandestina e O Primeiro 

beijo). Em seguida, envio do 

link do vídeo com o conto 

Tentação, em audiobook.  

Internet 

Youtube: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=o4GnymA

wgOE 

*** 

Física 1  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Trabalho e potencial elétrico 
Acessar o link da aula online 

pelo Zoom. 

.Entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7

2792828408 

ID da reunião: 727 9282 8408 

 

 

 

Livro página 77 até 87.  

Física 1(Zoom) 

10:45 às 11:30 

Trabalho e potencial elétrico 
Acessar o link da aula online 

pelo Zoom.Entrar na reunião  

https://us04web.zoom.us/j/7

3302872423 

Livro página 77 até 87. Exercícios pág. 83,85,88 e 89 

enviar pelo whatsApp até dia 

30/04. 

Valor: 10 pontos 

https://www.youtube.com/watch?v=o4GnymAwgOE
https://www.youtube.com/watch?v=o4GnymAwgOE
https://www.youtube.com/watch?v=o4GnymAwgOE
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ID da reunião: 733 0287 2423 

 

 

 

Terça-feira 

(28/04) 

Inglês (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Language Practice Sentences 

With Would 

Conditional Sentences 

 

Before Reading 

- Após revisar explicação da 

gramática sobre Would e  

Conditional, fazer os exercícios 

para correção na aula Zoom.  

- Discussão sobre o Before 

Reading. 

Link será enviado via Classapp. 

 

Páginas 249 a 251. 

 

 

 

Envio será posterior a aula Zoom. 

Inglês 

08:15 às 09:00 

Before Reading - Ler e interpretar o texto 

Classic Beauties Get a 

Shocking Photoshop 

Treatment e,  

- Fazer os exercícios do After 

Reading. 

- Resolver os exercícios do 

Vocabulary Expansion  

  

Páginas 253 a 255. 

Valor: 10 pontos 

 

 

Enviar junto com exercícios 

mencionados acima  dia 30/04 

via Whatsapp até as 12h. 

Biologia 

09:00 às 09:45 
Cap. 22 

Acessar o link da  vídeo aula 

que será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Página 622 a 628.  
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Fundamentos da Genética 

Biologia 

10:00 às 10:45 
Cap. 22 

Fundamentos da Genética 

Realizar as atividades de 

fixação que será encaminhada 

pelo classApp. Plantão de 

dúvidas pelo WhatsApp da 

professora. 

Página 622 a 628.  

Biologia (Zoom) 

10:45 às 11:30 
Cap. 22 

Fundamentos da Genética 

Acessar o link da aula online 

pelo Zoom, que será 

encaminhado pelo classApp. 

Devolutivas das atividades e 

plantão de dúvidas. 

Página 622 a 628.  

OPEE (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Netiqueta - Uma conversa 

sobre responsabilidades, 

participação e autonomia. 

Roda de conversa sobre o 

processo de amadurecimento 

e responsabilidade por meio 

das perguntas motivadoras e 

dicas.  

Aula do Zoom 28/04 às 11h30. 

Link para a aula do 

Zoom:  

https://us04web.zoom.u

s/j/74922014369 

 

 

Nada deverá ser encaminhado 

pelo aluno. 

 

Quarta-feira 

Redação  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Resumo - Como fazer? Dicas sobre como fazer um 

resumo e de que maneira ele 

pode auxiliar nos estudos e na 

interpretação de um texto. 

Internet 

Link enviado pelo 

ClassApp.  

Fazer o resumo do contos Os 

Desastres de Sofia e A Criada, 

ambos do livro Felicidade 

Clandestina. ATENÇÃO: não é 
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(29/04) SUGESTÃO: Para treinar um 

pouco seu conhecimento, 

neste link há vário simulados 

de várias disciplinas. Cadastra-

se nele, escolha a disciplina, 

quantidade de questões que 

deseja responder. Vale à pena: 

https://vestibular.brasilescola

.uol.com.br/simulado 

resenha, não é pra colocar seu 

julgamento. É apenas o resumo 

das duas obras. Enviar pelo e-mail 

prof.valdson@yahoo.com.br até 

as 17h desta quarta-feira, 29/04. 

Não envie arquivo, escreva no 

próprio e-mail o seu texto.  

Hist. Da Arte 

08:15 às 09:00 

A danças e os bailes: 

curiosidades sobre a história 

da Dança.  

Neste vídeo há algumas 

curiosidades sobre 

comportamentos que se 

deveriam ter no século XIX, 

bem como quais as danças 

era consideradas decentes e 

as que eram imorais, 

escandalosas e indecentes. 

Link: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=PFKhXoiBn9k 

Youtube Mandar áudio no grupo da turma, 

até 12:15, comentando suas 

impressões sobre como eram 

vistas as danças no século XIX. Não 

se esqueça de pontuar sua opinião 

sobre o código de Bom Tom, muito 

comum na época. Identifique-se 

no seu áudio. Não há tempo 

definido de áudio.  

 

Sociologia 

09:00 às 09:45 

 

Violência , Terrorismo,  

Criminalidade 

 

Capítulo 19 - 1ª parte. 

 

Das páginas 420 a 425. 

 

Abordagem do tema e atividades 

no momento da aula  em takes 

da professora. 

https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/simulado
https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/simulado
mailto:prof.valdson@yahoo.com.br
https://www.youtube.com/watch?v=PFKhXoiBn9k
https://www.youtube.com/watch?v=PFKhXoiBn9k
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Mat.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Classificação das retas 
Acessar o link da aula online 

pelo Zoom. Entrar  na reunião  

https://us04web.zoom.us/j/7

7622128575 

 

ID da reunião: 776 2212 8575 

 

 

 

Livro página 102 até 

113. 

 

Matemática (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Classificação das retas 
Acessar o link da aula online 

pelo Zoom. 

Entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7

6702540923 

ID da reunião: 767 0254 0923 

 

Livro página 102 até 

113. 

Exercícios pág.109,110,114  

números 65,66,68,69,70,76,77 e 

78 e pág.120 e 121 números 

31,41,47,49,51,55,56 e 59 enviar 

pelo whatsApp até dia 30/04. 

Valor: 10 pontos 
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Quinta-feira 

(30/04) 

Port.  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Oração coordenada sindética Acessar o link abaixo para 

participar da aula online via 

Zoom: 

Entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7

6761392768 

ID da reunião: 767 6139 2768 

 

 

Correção da lista de 

exercícios. 

 

Português 

08:15 às 09:00 

Período composto por 

subordinação. 

Fazer mapa mental: Orações 

subordinadas substantivas. 

Páginas 437 a 442. 
O mapa mental deve ser enviado 

pelo classapp dia 30/04 até às 

17h. 

Valor: 5,0 pontos. 

 

Geografia 

09:00 às 09:45 

 

GeopolÍtica -  

 

Estados territoriais - Estados 

Nacionais. 

 

Da página 616 a 623. 

 

Pré-leitura. 

https://us04web.zoom.us/j/76761392768
https://us04web.zoom.us/j/76761392768
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Estado-Nação, Território e 

Poder. 

 

Geografia 

10:00 às 10:45 

 

GeopolÍtica -Estado-Nação, 

Território e Poder. 

 

Organização do Estado 

nacional. 

 

Pré-leitura ativa, ou seja 

se necessitar pesquise o 

tema. 

 

www.infoescola.com.br 

www.brasilescola.com.br 

 

Geog.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

GeopolÍtica -  

Estado-Nação, Território e 

Poder. 

 

Estados territoriais - Estados 

Nacionais. 

 

 

Esteja preparado para 

uma aula dialogada. 

 

mantenha-se conectado. 

 

http://www.infoescola.com.br/
http://www.brasilescola.com.br/

