
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 09 a 11/09/2020 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 

 

 
 
 

Clique aqui para visualizar os conteúdos da Prova de Atualidades 

 
 

SEGUNDA-FEIRA 

 

Português 

✓ Conteúdo: Verbos 

Fazer os seguintes exercícios na apostila para dia 14/09 - Aula 

Teams: Exercício 31 página 154, exercício 32 página 155, 

exercício 38 página 158, exercício 39 página 159 e exercício 42 

página 161.  

 

Geografia 

✓ Conteúdo: Matriz de Transporte Brasileira 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Produção de Texto 

✓ Conteúdo: Texto Argumentativo-Dissertativo 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line; 

Ler, refletir e pesquisar sobre o tema para a aula Teams de 14/09 

A importância do SUS na vida do brasileiro.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MPCGwj53ZUKfpN6VkBqfyaiuKrvCgMROploka4O5hXNURUZXTEU5T1EwR0JWV09ENTU1RUhETlpDUC4u
https://colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/atualidades1509.pdf
https://youtu.be/wwaJM_-z31I
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/rosana22/3ANOPTSemana23.pdf


TERÇA-FEIRA 

 

Biologia 

✓ Conteúdo: Ecologia - A Antropização do Ambiente 

Material FTD: Módulo 12, capítulo 36; 

Responder atividades complementares: praticar 1 a 15.  

 

Química 

✓ Conteúdo: Oxirredução de Compostos Orgânicos 

Clique aqui para fazer download da atividade avaliativa. 

 

História 

✓ Conteúdo: Descolonização e a questão do Oriente Médio - A Questão 

da Palestina (2ªparte) e as relações entre o Irã e o Iraque 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Fazer leitura das p. 32 a 37. 

 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA 

 

Física 

✓ Conteúdo: Articulações Físicas - Deduções 

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". 

 

Clique aqui para acessar a playslit com todas aulas da disciplina. 

 

Sociologia 

✓ Conteúdo: Educação e Juventude 

Fazer atividade da p. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/ciencias/ATIVIDADEavquimica3ANO.doc
https://youtu.be/QLbcR_YC9WM
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/profpaulo/3anofisicasemana23.pdf
https://youtu.be/E8azrkKjYGI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLchrtxEahcwFuVREC61YPKQqHp36sd4lu


QUINTA-FEIRA 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Estatística - Média Harmônica e Média Geométrica 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Material: Apostila FTD - Cap. 36. 

 

Redação 

✓ Conteúdo: Coesão Coerência Textual 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Literatura 

✓ Conteúdo: Classicismo 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

 

 

SEXTA-FEIRA 

 

Educação Física 

✓ Conteúdo: Condicionamento Físico 

Clique aqui para assistir a videoaula I da professora; 

Clique aqui para assistir a videoaula II da professora. 

 

✓ Conteúdo: Abdominais Isométricos  

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) 

Atividade Teams: Book 34 p. 10 and 11. 

 

Filosofia 

✓ Conteúdo: Filosofia, Estética e Arte 

Material: FTD Módulo 6 Capítulo 17; 

Atividades 1 e 2 página 09. 
 

Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: Escolhas Profissionais 

ORIENTAÇÃO: Acessar o Teams para a realização do Trabalho. 

Disponível na plataforma de 02 a 16/09. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QwaPK4OIkbE
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/deise/3AnoEMRedacaosemana23.doc
https://youtu.be/QpW-9GS4GLk
https://www.youtube.com/watch?v=K09M7IHrjWM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rpG425rN9mU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JTsZ6i09Kmg&feature=youtu.be


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
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