
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 22 a 24/04/2020 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! 

 

Física 

✓ Conteúdo: Potência Elétrica 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: Potência e a Conta de Energia Elétrica 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Português 

✓ Conteúdo: Regência 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download do material de apoio. 

 

Literatura 

✓ Conteúdo: Jorge Amado 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

✓ Conteúdo: Érico Veríssimo 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

✓ Conteúdo: Obras Literárias Vestibular UFPR 2020/2021 

Clique aqui e assista a Live com as professoras Rosana e Deise;  

Clique aqui e faça o download do material utilizado na Live; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Produção de Texto 

✓ Conteúdo: Temas de Redação do ENEM 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Números Complexos (Módulo e Argumento) 

Clique aqui para assistir a videoaula I do professor; 

Clique aqui para assistir a videoaula II do professor. 

 

Geografia 

✓ Conteúdo: Geopolítica da Europa Oriental 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MPCGwj53ZUKfpN6VkBqfyaiuKrvCgMROploka4O5hXNURUZXTEU5T1EwR0JWV09ENTU1RUhETlpDUC4u
https://www.youtube.com/watch?v=PsqNbVtUCMc
https://www.youtube.com/watch?v=HPiCwMqXrzY
https://www.youtube.com/watch?v=BilhT5xErks
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/rosana22/3ANOPORTUGUESMODULO10APOIO.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MSQ352UBuhw
https://www.youtube.com/watch?v=VbGaBk-_uD0
https://www.youtube.com/watch?v=QLF0zm2-0G8&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/literaturaufpr.ppsx
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/atividadeufpr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=T1BF1WRcb24
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/rosana22/3ANOPTDISSERTACAOENEMDEMOCRATIZACAOCINEMA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dqLG0HSCRjg
https://www.youtube.com/watch?v=K9PtYvNdpmQ
https://www.youtube.com/watch?v=Lk9FjVpF6G8


Inglês 

✓ Conteúdo: Causative Verbs 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

História 

✓ Conteúdo: Período Vargas (1936-1945) 

Clique aqui para assistir a videoaula parte I do professor; 

Clique aqui para assistir a videoaula parte II do professor; 

Desenvolver um texto de no mínimo 15 linhas apresentando as 

principais características de um modelo ditatorial; 

Faça uma síntese dos 15 anos (1930-1945) do governo Vargas.  

 

Clique aqui para fazer download do gabarito das atividades da 

semana anterior. 

 

Sociologia 

✓ Conteúdo: Democracia, Cidadania e Participação 

Clique aqui para ouvir o podcast do professor; 

Fazer exercícios das páginas 20, 21 e 22. 

 

Filosofia 

✓ Conteúdo: Desencanto e Desconstrução 

Capítulo 13 - Kierkegaard, Nietzsche e a crítica radical: Exercícios 

da página 04 até a página 08. 

✓ Conteúdo: Existência Humana 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Química 

✓ Conteúdo: Funções Oxigenadas (Correção de Exercícios) 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 
 

✓ Conteúdo: Química Orgânica - Ácido Carboxílico e Éster 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: Química Orgânica - Anidrido de Ácido, Sais Orgânicos 

e Cloretos de Ácido 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: Motivação e Perseverança 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download do material de apoio. 
 

 

Educação Física 

✓ Conteúdo: Atividades em Ambiente Fechado 

Clique para assistir a videoaula da professora. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kp7o95j5Cwk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_8F-L5Q5VoE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=L8AwX4baIsY&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/gabthiago/histgab3.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/gabthiago/histgab3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_kihMUu9Z1A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=z0LsQU_4raE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7HbIlAG-bA8
https://www.youtube.com/watch?v=Aei0caO-pOM
https://www.youtube.com/watch?v=SMwzFGeQCJk
https://www.youtube.com/watch?v=jYDafROq05I
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/3a/motivacao.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bFAQYMV-EO0&feature=youtu.be


Espanhol 

✓ Conteúdo: Actividad de Interpretación Textual con Cuestiones de 

la Prueba de Acceso a la UFPR 

Clique aqui para assistir a videoaula I da professora; 

Clique aqui para assistir a videoaula II da professora; 

Clique aqui para fazer download do material de apoio. 

 

Biologia 

✓ Conteúdo: Interação Gênica - Resolução de Atividades 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

MATERIAL FTD: Módulo 9, capítulo 26; 

ATIVIDADES: página 29 e 30, atividade 7 a 19; 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES: a partir da página 45, 

atividades praticar 3 a 7 e atividades aprofundar 2 a 7. 

 

✓ Conteúdo: Heranças Sexuais 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

MATERIAL FTD: Módulo 9, capítulo 27 - página 20 a 28; 

ATIVIDADES: página 29 e 30, atividade 7 a 19; 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES: a partir da página 45, 

atividades praticar 3 a 7 e atividades aprofundar 2 a 7. 

 

✓ Conteúdo: Heranças Sexuais - Resolução de Atividades 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

MATERIAL FTD: Módulo 9, capítulo 27; 

ATIVIDADES: página 31 e 32, atividades 11 a 16. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bmbWZGB1s10&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ztt93uJH0DA&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/3a/apoio3espanhol.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VRBcGgScyUk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OamtndyeZmk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ug6LIV4wN9M&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 

Caio  profcaio@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 de Tarso profpaulodetarso@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
mailto:profcaio@colegiovsjose.com.br
mailto:profdaniel@colegiovsjose.com.br
mailto:profdenilso@colegiovsjose.com.br
mailto:profkarla@colegiovsjose.com.br
mailto:profketlyn@colegiovsjose.com.br
mailto:proflucirene@colegiovsjose.com.br
mailto:profmarcelo@colegiovsjose.com.br
mailto:profpaulodetarso@colegiovsjose.com.br
mailto:profpauloroberto@colegiovsjose.com.br
mailto:profrosana@colegiovsjose.com.br
mailto:profthiago@colegiovsjose.com.br
mailto:profwanessa@colegiovsjose.com.br

