
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 21 a 25/09/2020 Ano: 3º EM Turma: A 
 

 

Clique aqui e faça seu Registro Diário de Presença (2ª a 6ª feira). 
Atenção pais e estudantes, o Registro Diário de Presença deve ser preenchido todos os dias! 

 

Clique aqui para acessar o Calendário de Provas On-line 3. 
 

HORÁRIO ON-LINE - PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS 

 

 
 

 
Atenção Terceirão! 

 

No dia 26/09 (sábado), das 10h às 12h, os professores(as) e coordenadoras irão receber os 

estudantes do Terceirão em um animado Drive Thru, feito especialmente para vocês! 
 

Com todos os procedimentos de segurança, haverá entrega de material pedagógico para o 3º 

Trimestre e um presente incrível, especialmente para os estudantes que concluem 

esse ano mais uma etapa de estudos em suas Vidas! 

 

Não percam!! 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MPCGwj53ZUKfpN6VkBqfyaiuKrvCgMROploka4O5hXNURUZXTEU5T1EwR0JWV09ENTU1RUhETlpDUC4u
https://colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/calendarioprovaonline3.pdf


SEGUNDA-FEIRA 

 

Português 

✓ Conteúdo: Transitividade Verbal 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Geografia 

✓ Conteúdo: Internet e Meios de Comunicação Contemporâneos 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Atividade: Realizar exercício 10 da página 32 e exercícios 1, 2 e 3 da página 

34 da Apostila 36.  

 

Produção de Texto 

✓ Conteúdo: Infográfico 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA 

 

Biologia 

✓ Conteúdo: Ecologia - Revisão 

Material: Caderno Mais Módulo 12 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Química 

✓ Conteúdo: Oxirredução de Compostos Orgânicos 

Apostila Capítulo 33 - Páginas 48 e 49, realizar os exercícios 21 ao 24. 

 

História 

✓ Conteúdo: A Libertação da África Portuguesa 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: América Latina no Século XIX / Descolonização e a 

Questão do Oriente Médio - Revisão 

Capítulos 32 e 33; 

 Revisão para prova. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/mGll_j3j32k
https://youtu.be/Mf3hWQ5Fsv0
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/rosana22/3ANOPTDISSERTACAOEXPOSITIVA.doc
https://youtu.be/tntdX6XYeDw
https://youtu.be/6eXjoK9fgVM


QUARTA-FEIRA 

 

Física 

✓ Conteúdo: Geradores Elétricos - Resolução Comentada 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 
 

✓ Conteúdo: Revisão Semestral 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Espanhol 

✓ Conteúdo: Conjunciones concesivas y adversativas 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Actividad (atividade): Contesta las preguntas 3 y 4 del capítulo 35, página 11. 

 

Clique aqui para acessar a playlist com todas as aulas anteriores. 

 

Sociologia 

✓ Conteúdo: Educação e Juventude 

Atividades da página 12. 

 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Estatística - Curva de Gauss & Distribuição Normal 

Material: Apostila FTD - Cap. 36; 

 Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Redação 

✓ Conteúdo: Texto Dissertativo-Argumentativo - Tema Consumismo 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Literatura 

✓ Conteúdo: Gregório de Matos 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

✓ Conteúdo: Arcadismo 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/SJNlr4TsxXw
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/revisaopaulo/FISICA3ANOFISICAREVISAOSEMESTRALPARTE01.pdf
https://youtu.be/PgvRcIrLTuE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLchrtxEahcwFuVREC61YPKQqHp36sd4lu
https://www.youtube.com/watch?v=r4Iqj0HjWLw
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/deise/3AnoEMRedacaosemana25.docx
https://youtu.be/7y7hzsIL7dk
https://youtu.be/djY-61IwB7w


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: Basquetebol 

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 (Skimming and Scanning) 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Atividade Teams: Book 34 p. 14, 15 and 16. 

 

Filosofia 

✓ Conteúdo: Filosofia, Estética e Arte 

Material: Caderno Mais FTD. Módulo 6 Capítulo 17; 

Revisão: Atividades de 1 a 10/ da página 29 até a página 33. 
 

Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: Equilíbrio Emocional - Práticas Meditativas - Isso Ajuda? 

Clique aqui para fazer download do material de apoio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Alop858v9es&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ozSEXW6q5ZQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E08edvC54Ik&feature=youtu.be
https://youtu.be/8s-MVRLUbWI
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/ere/3EMEquilibrioEmocionalpraticasmeditativas.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
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