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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 

(29/06) 

Química (Zoom) 

7:30 às 8:15 

Isomeria Link será enviado via 

whatsApp para aula no 

Zoom. 

Apostila de química  

Química  

8:15 às 9:00 

Isomeria Revisão. Apostila de química  

Literat. (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Introdução à Literatura Goiana Introdução à Literatura 

Goiana, com um breve 

panorama sobre esta 

literatura.  

Texto enviado pelo 

ClassApp. 

*** 

Física 1  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Capacitância Link será enviado via 

whatsApp para aula no 

Zoom. 

Livro de física.  

Física 1(Zoom) 

10:45 às 11:30 

Capacitância Link será enviado via 

whatsApp para aula no 

Zoom. 

Livro de física.  
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Terça-feira 

(30/06) 

Inglês (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Enem exercises Leitura e compreensão 

das atividades do Enem 

exercises. 

Link para aula zoom será 

enviado via Classapp. 

Atividade será 

enviada, via 

Classapp e      

Whatsapp . 

Link pra aula z  ------------------------------------------------------

------- 

Inglês 

08:15 às 09:00 

Enem exercises Fazer os exercícios do 

Enem , criar gabarito 

para envio. 

Atividade será 

enviada, via 

classapp e 

whatsapp. 

Enviar no mesmo dia até às 10h. 

Biologia 

09:00 às 09:45 

Genética Será encaminhado uma 

atividade de revisão do 

conteúdo 

Capítulo 22. Imprimir as atividade e resolvê-las. 

Biologia (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Genética Será encaminhado o link 

para a aula on-line. 

Resolução das atividades 

Capítulo 22.  

Biologia (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Genética Será encaminhado o link 

para a aula on-line. 

Resolução das atividades 

Capítulo 22.  

OPEE (Zoom) 

11:30 às 12:15 

A Força de Se Inspirar Dicas e pessoas 

importantes que devem 

inspirar nossa trajetória 

e como fazer isso. 

Link para aula do 

Zoom: 

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno. 
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Tópico: OPEE 3ª 

Série - A Força de 

Se Inspirar 

https://us04web.zo

om.us/j/77021480

370?pwd=R3c0L3N

ub1FCNFphMVFPc

3MvS1lMUT09 

ID da reunião: 770 

2148 0370 

Senha: vitoria 

 

 


