
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 31 a 04/09/2020 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! 

 

HORÁRIO ON-LINE - PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS 

 

 
 

Dia Temático: Pijama – 31/08 (segunda-feira)  

 

SEGUNDA-FEIRA 

 

Português 

 Conteúdo: Advérbios e Conectores 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 
Apostila de revisão - Módulo 1 - Capítulos  9 e 10. 
 

Geografia 

 Conteúdo: Modais de Transporte e Escala Global 
Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Produção de Texto 

 Conteúdo: Dissertação 
Clique aqui para fazer download da Atividade On-line; 

Tema: "O papel da ciência no mundo contemporâneo”. Enviar 
parágrafo dissertativo comentando o tema no chat do TEAMS até 

dia 04/09. 
 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MPCGwj53ZUKfpN6VkBqfyaiuKrvCgMROploka4O5hXNURUZXTEU5T1EwR0JWV09ENTU1RUhETlpDUC4u
https://youtu.be/hPEKenVdolQ
https://youtu.be/lru3R8NDvPI
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/rosana22/3ANOPTnomundo.pdf


TERÇA-FEIRA 

 

Biologia 

 Conteúdo: Ecologia Sucessão Ecológica e Biomas 
Material FTD: Módulo 12, capítulo 35; 
Responder atividades: página 30 e 31, atividade 9 a 11 e atividades 

complementares 8 a 15. 
 

Química 

 Conteúdo: Oxidação de Álcoois, Alcenos e Alcinos 
Realizar exercícios da apostila 33, p. 17 a 19 ex. 1-7. 

 
Clique aqui para fazer download das orientações e materiais para 

aula prática que será realizada na Plataforma Teams. 
 

História 

 Conteúdo: Descolonização e a Questão do Oriente Médio - Palestina 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 
Leitura das páginas 28 a 32. 

 
 

 

QUARTA-FEIRA 

 

Física 

 Conteúdo: Eletricidade - Atividade de Revisão 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 
 

Espanhol 

 Conteúdo: El Mundo de Los Diarios - La Noticia 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 
Actividad (atividade): Ve la película en español: Coco, "Viva: a 

vida é uma festa" - Directores Lee Unkirch y Adrián Molina, y 
contesta las preguntas en Geral>Tarefas>"Español - Actividad 04 

- 3º EM - Película: Coco "Viva: a vida é uma festa" disponibles 
después de miércoles, 02/04. 

 

Sociologia 

 Conteúdo: Educação e Juventude 
Leitura das páginas 9 a 11. 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/ciencias/3anoaulapratica.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/ciencias/3anoaulapratica.pdf
https://youtu.be/4TlbwplFbjU
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/profpaulo/FSICA3ANOSEMANA22.pdf
https://youtu.be/E8azrkKjYGI


QUINTA-FEIRA 

 

Matemática 

 Conteúdo: Estatística - Média Aritmética, Média Ponderada, Mediana e Moda 
Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 
Material: Apostila FTD - Cap. 36. 

 

Redação 

 Conteúdo: Texto Dissertativo-Argumentativo 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 
 

Literatura 

 Conteúdo: Humanismo e Fernão Lopes 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 
Apostila de revisão - Módulo 1 - Capítulo 4 Humanismo e Fernão Lopes. 

 

SEXTA-FEIRA 

 

Educação Física 

 Conteúdo: Condicionamento Físico - Pilates 

Clique aqui para assistir a videoaula I da professora; 
Clique aqui para assistir a videoaula II da professora. 

 
 Conteúdo: Força e Equilíbrio dos Membros Inferiores 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 
 

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.  
 

Inglês 

 Conteúdo: Reading Strategies - Prediction 
Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Atividade Teams: Book 34 p. 10 and 11. 
 

Filosofia 

 Conteúdo: Linguagem e a Filosofia Analítica 

Material: FTD Módulo 6 Capítulo 16; 
Atividades complementares páginas 22 e 23 (Atividades e correção). 

 

Ensino Religioso 

 Conteúdo: Escolhas Profissionais 
Clique aqui para fazer download do material de apoio; 

ORIENTAÇÃO: Acessar o Teams para a realização do Trabalho. 
Disponível na plataforma de 02 a 16/09. 

 

tps://www.youtube.com/watch?v=lJDYfL941og
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/deise/3Redacaosemana22.doc
https://youtu.be/AGMeVZenEDo
https://www.youtube.com/watch?v=PtB5ICD80WM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IH1EbVEFnjM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VHFfdD7WvKo&feature=youtu.be
https://youtu.be/N4_uOtdvCLY
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/ere/3EMT13TRIESCOLHASPROFISSIONAIS.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
mailto:profbetty@colegiovsjose.com.br
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