
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 10 a 14/08/2020 Ano: 3º EM Turma: A 
 

 

Clique aqui e faça seu Registro Diário de Presença. 
Atenção pais e estudantes, o Registro Diário de Presença deve ser preenchido todos os dias! 

 

Clique aqui para acessar o Calendário de Provas de Recuperação Paralela On-line. 
 

 

HORÁRIO ON-LINE - PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS 

 

 
 

SEGUNDA-FEIRA 

 

Português 

✓ Conteúdo: Análise Morfológica 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Geografia 

✓ Conteúdo: Energias Não-Renováveis 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Produção de Texto 

✓ Conteúdo: Dissertação 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MPCGwj53ZUKfpN6VkBqfyaiuKrvCgMROploka4O5hXNURUZXTEU5T1EwR0JWV09ENTU1RUhETlpDUC4u
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/recuperacaoparalelaonlinefem.pdf
https://youtu.be/osdhzsqvy7s
https://youtu.be/cc15efHLwbo
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/rosana22/3ANOPTDISSERTACAO10.pdf


TERÇA-FEIRA 

 

Biologia 

✓ Conteúdo: Ecologia 

Responder as atividades 1 a 8 das páginas 41 a 43 (capítulo 34). 

 

Química 

✓ Conteúdo: Reações de Substituição 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

Correção de exercícios da apostila 31: p. 13 a 15 exercícios 1 ao 6 e 

8 ao 10; 

Realizar exercícios da apostila 6 - Reações de Substituição: P. 23 

exercícios 11 ao 18. 

 

História 

✓ Conteúdo: América Latina no Século XX - Ditaduras Argentinas 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Leitura das páginas 24 a 25. 

Clique aqui para acessar texto complementar; 

Atividades das páginas 30 a 37. Gabarito, página39 e 40. 
 

 

 

 

 QUARTA-FEIRA 

 

Física 

✓ Conteúdo: Receptores Elétricos 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Espanhol 

✓ Conteúdo: Asteroides y Planetas 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Clique aqui para visualizar a playlist com todas as videoaulas. 

 

Sociologia 

✓ Conteúdo: Culturas Juvenis 

Atividades das páginas 20, 21, 22 e 23. Gabarito, página 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=06ZEuYLPBZ0&t=2s
https://youtu.be/xt3VW4p4884
http://www.usp.br/memoriaeresistencia/?page_id=239
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/profpaulo/FISICA3ANOATIVIDADESRECEPTORESELETRICOS.pdf
https://youtu.be/fbkE4LzbEZ4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLchrtxEahcwFuVREC61YPKQqHp36sd4lu


QUINTA-FEIRA 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Análise de Gráficos e Dados 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Material: Apostila FTD - Cap. 35. 

 

Redação 

✓ Conteúdo: Texto Dissertativo-Argumentativo 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

Literatura 

✓ Conteúdo: Obra Literária 

Clique aqui para assistir o vídeo de orientações da professora; 

Clique aqui para fazer download da Atividade Avaliativa; 

Envio até 18 de agosto. 

 

SEXTA-FEIRA 

 

Educação Física 

✓ Conteúdo: Atividade e Condicionamento Físico 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: Condicionamento Físico 

Clique aqui para assistir a videoaula I da professora; 

Clique aqui para assistir a videoaula II da professora. 

 

Atividade avaliativa: Enviar aos respectivos professores, um vídeo 

de um minuto, ou uma foto ou se preferir um pequeno texto-

relatório (em 2 parágrafos, com identificação do estudante, nome 

completo e turma), da prática realizada; 

OBSERVAÇÃO: Somente para os estudantes que não 

participaram do Challenge. Prazo final até 10/08. 

 

Inglês 

✓ Conteúdo: Listening book 33 - Sports Idols 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Atividade Teams: Book 33 p. 6 and 7. 

 

Filosofia 

✓ Conteúdo: Linguagem e a Filosofia Analítica 

Material FTD Módulo6 Capítulo 16; 

Texto de apoio: Falar ou calar-se? Páginas 14, 15 e 16; 

Atividade 4 da página 17. 
 

Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: Escolhas Profissionais 

Clique aqui para fazer download do material de apoio. 

https://www.youtube.com/watch?v=qgqWv0cnVvs
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/deise/3AnoEMRedacaoProduxaoTextual10-14ago.pdf
https://youtu.be/K_1lwm7SRlA
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/rosana22/3ANOLITERATURAAVALIATIVAPAISNENHUM.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=j0akpKDsHcw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=A6vNyZxRj_k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NP_UJkwRk_U&feature=youtu.be
https://youtu.be/Bmcqn9yl1Ls
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/ere/3EMEscolhasProfissionaisAOL05deAgosto.pdf


Se houver dúvida referente ao conteúdo de qualquer uma das aulas 

encaminhadas, você poderá entrar em contato com o(a) professor(a) por 

meio do e-mail que foi disponibilizado para tira-dúvidas.  

Mas atenção: somente nos horários específicos conforme ROTEIRO DE 

ESTUDOS (clique aqui para o download).  

 

Colocar no campo assunto do e-mail, seu nome e turma. 

PROFESSOR(A) E-MAIL 

Adriano profadriano@colegiovsjose.com.br 

Betty  profbetty@colegiovsjose.com.br 

Bruna profbrunameira@colegiovsjose.com.br  

Caio  profcaio@colegiovsjose.com.br 

Consuelo profconsuelo@colegiovsjose.com.br 

Daniel profdaniel@colegiovsjose.com.br 

Denilso profdenilso@colegiovsjose.com.br 

Karla profkarla@colegiovsjose.com.br 

Ketlyn profketlyn@colegiovsjose.com.br 

Lucirene proflucirene@colegiovsjose.com.br 

Marcelo profmarcelo@colegiovsjose.com.br 

Paulo Roberto profpauloroberto@colegiovsjose.com.br 

Rosana  profrosana@colegiovsjose.com.br 

Thiago  profthiago@colegiovsjose.com.br 

Wanessa profwanessa@colegiovsjose.com.br 

 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/roteiroestudos.pdf
mailto:profadriano@colegiovsjose.com.br
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