
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 11 a 15/05/2020 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 visualizar o Calendário de Provas On-line 1. 
 

Português 

✓ Conteúdo: Capítulo 33 - Resolução de Exercícios 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Literatura 

✓ Conteúdo: Revisão para Prova - Capítulos 29 e 30  

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line de Revisão. 

 

Produção de Texto 

✓ Conteúdo: Coesão e Coerência  

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line de Revisão. 

 

Redação 

✓ Conteúdo: Apresentação do Componente Curricular - Redação e 

da Metodologia 

Clique aqui para assistir ao vídeo da professora. 

 

Geografia 

✓ Conteúdo: Geopolítica da América Latina e Blocos Econômicos  

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

✓ Conteúdo: Revisão para Prova 

Clique aqui para assistir a Live de Revisão para Prova com o 

professor Caio dia 12/05 (Terça-feira) às 10h. 

Caso ocorra algum problema com a transmissão, ir para a Live do 

seguinte link: Live Back-up 

Material: Apostila 32 (Caderno +11). 

 

Inglês 

✓ Conteúdo: Listening and Project 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MPCGwj53ZUKfpN6VkBqfyaiuKrvCgMROploka4O5hXNURUZXTEU5T1EwR0JWV09ENTU1RUhETlpDUC4u
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/provaonlinemedio.pdf
https://youtu.be/9CJ2btZsinM
https://www.youtube.com/watch?v=izke4V4ZCNQ&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/medio/3ANOLITERATURAATIVIDADEREVISAO.pdf
https://youtu.be/-3oVDCiACgc
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/medio/3ANOPTEXEMPLOREDACAONOTAMIL.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=c6D_pThceFo
https://www.youtube.com/watch?v=0zCTwicRUl4
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/3a/QUESTIONARIOAL3ANOEM.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iWdnN77dX70&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iWdnN77dX70&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pytHXnNQxtU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gfBbscu9n5c&feature=youtu.be


Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: Depressão na Adolescência  

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download do material de apoio. 

 

História 

✓ Conteúdo: Capítulo 30 - Ditadura no Brasil 

Fazer leitura das páginas 4 até 15; 

Fazer resumo das páginas 6 até 11; 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Gabarito dos exercícios das páginas 33 até 37, se encontra na 

página 39 e 40. 

 

Filosofia 

✓ Conteúdo: Heráclito de Éfeso e Crítica Moderna de Nietzsche 

Clique aqui para assistir ao vídeo da professora; 

FTD Módulo 05 Capítulo 13; 

Atividades Complementares das páginas 18 (3 e 4); 

Ler e Refletir página 19. 

 

Química 

✓ Conteúdo: Funções Oxigenadas e Nitrogenadas 

Clique aqui para fazer download da Correção de Atividade I; 

Clique aqui para fazer download da Correção de Atividade II; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Revisão - Material de Apoio 

Apostila - Capítulo 26; 

Rever as videoaulas sobre o tema. 

 

Física 

✓ Conteúdo: Revisão para Prova 

Clique aqui para assistir a Live de Revisão para Prova com o 

professor Paulo Roberto dia 11/05 (segunda-feira) às 10h; 

Clique aqui para assistir a Live de Revisão para Prova Parte 2 com 

o professor Paulo Roberto dia 11/05 (segunda-feira) às 10h. 

 

✓ Conteúdo: Segunda Lei de Ohm 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Sociologia 

✓ Conteúdo: Capítulo 15 - Movimentos Sociais e a Ação Coletiva. 

Fazer leitura das páginas 4 até 14; 

Fazer resumo das páginas 6 até 14; 

Clique aqui para ouvir o podcast do professor. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DTvAjfHWDdw&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/atividadesere/3EM_2tri_MOD1_DepressaonaAdolescencia2.pdf
https://youtu.be/out1g0iPBbQ
https://www.youtube.com/watch?v=GzEoNKbyzFU&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/3a/3EMOXIGNITROGEXCADERNOMAISPARTE1.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/3a/3EMOXIGNITROGEXCADERNOMAISPARTE2.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/3a/3EMFUNCOESOXIGENADASNITROGENADASREVISAO.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yxWmMlZRBEk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yxWmMlZRBEk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zQlIc1DEoxg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zQlIc1DEoxg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HPtihzfTImo
https://youtu.be/ZQfXGFTmkWg


Educação Física 

✓ Conteúdo: Exercícios para Melhorar o Condicionamento Físico 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

✓ Orientação da atividade: grave um vídeo de um minuto praticando 

qualquer tipo de atividade física. Utilize o uniforme e envie para o 

e-mail do(a) respectivo(a) professor(a) até o dia 15/05. Será 

considerada na Ficha Diagnóstica as participações, sejam criativos 

e divirtam-se! 

 

Biologia 

✓ Conteúdo: Mutações Gênicas 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

MATERIAL FTD: Módulo 10, capítulo 28 – página 20 a 28; 

ATIVIDADES: página 29 a 34, atividades 9 a 18. 

 

✓ Conteúdo: Mutações Cromossômicas  

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

MATERIAL FTD: Módulo 10, capítulo 28 - Páginas 35 a 46. 

ATIVIDADES: página 46 a 49, Atividades 19 a 27. 

 

Espanhol 

✓ Conteúdo: Vocabulario: Cosas de la Casa 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

✓ Conteúdo: Cambio de Roles - Capítulo 31 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Números Complexos (Exercícios de Revisão) 

Clique aqui para assistir a videoaula I do professor; 

Clique aqui para assistir a videoaula II do professor; 

Material FTD - Apostila Cap. 31 Modulo 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UT-yYeRhp6I&feature=youtu.be
https://youtu.be/plpuQ97CNRg
https://youtu.be/fWLjcpWC7Z4
https://www.youtube.com/watch?v=yTXalvVRXfk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VMgJZCuy5ug&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vDY_3JfbjFs
https://www.youtube.com/watch?v=16waIWzba04


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 

Carolina profcarolina@colegiovsjose.com.br 

Clarisse profclarisse@colegiovsjose.com.br 

Consuelo profconsuelo@colegiovsjose.com.br 

Daniel profdaniel@colegiovsjose.com.br 

Deise profdeise@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 

Nelci profnelci@colegiovsjose.com.br 

Paulo de Tarso profpaulodetarso@colegiovsjose.com.br 

Paulo Roberto profpauloroberto@colegiovsjose.com.br 

Renata profrenata@colegiovsjose.com.br 

Rosana  profrosana@colegiovsjose.com.br 

Samuel profsamuel@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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