
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 18 a 22/05/2020 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. 

 

HORÁRIO ON-LINE - PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS 

 
 

Português 

✓ Conteúdo: Crase 

Clique aqui para assistir a videoaula I da professora; 

Clique aqui para assistir a videoaula II da professora. 

 

Literatura 

✓ Conteúdo: Revisão - Guimarães Rosa e Clarice Lispector 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

✓ Conteúdo: João Cabral de Melo Neto 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Clique aqui para fazer download do gabarito de exercícios de 

revisão. 

 

Produção de Texto 

✓ Conteúdo: Introdução 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Redação 

✓ Conteúdo: Texto Dissertativo-Argumentativo 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MPCGwj53ZUKfpN6VkBqfyaiuKrvCgMROploka4O5hXNURUZXTEU5T1EwR0JWV09ENTU1RUhETlpDUC4u
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/provaonlinemedio.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aKMerfC_Flo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aKMerfC_Flo&feature=youtu.be
https://youtu.be/prvfmuIL_x8
https://youtu.be/-tKSI2TBK7k
https://youtu.be/I8TK7GaS9yo
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/rosana22/3ANOLITERATURAGABARITOATIVIDADEREVISAO.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/rosana22/3ANOLITERATURAGABARITOATIVIDADEREVISAO.pdf
https://youtu.be/UGEsDK53opw
https://www.youtube.com/watch?v=1yT52i-L3Do
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/3a/Aula1Redacao.pdf


Geografia 

✓ Conteúdo: Geopolítica da América Latina  

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Inglês 

✓ Conteúdo: Relative Clauses 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: Be Supposed To 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

História 

✓ Conteúdo: Ditadura no Brasil 

Fazer Leitura e resumo das páginas 19 até 22; 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

Fazer exercícios das páginas 16, 17 e 18. 

 

Filosofia 

✓ Conteúdo: Fenomenologia e Existencialismo 

Material: FTD Módulo 05 - Capítulo 14 - Texto Filosófico 

Material de Apoio: A Liberdade - Página 19; 

Produção de texto explicativo segundo André Comte Sponville: Por 

que a condição para a liberdade é que a existência precede a 

essência? 

 

Física 

✓ Conteúdo: Corrente Elétrica, 1ª e 2ª Lei de Ohm 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Sociologia 

✓ Conteúdo: Movimentos Sociais e a Ação Coletiva 

Fazer atividades das páginas 10 e 13; 

Clique aqui para ouvir o podcast do professor. 

 

Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: Projeto de Vida  

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Biologia 

✓ Conteúdo: Mutações Gênicas - Atividades 

Clique aqui para assistir a videoaula I da professora; 

Clique aqui para assistir a videoaula II da professora; 

MATERIAL FTD: Módulo 10, capítulo 28; 

ATIVIDADES: páginas 29 a 34 e páginas 46 a 49. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5fWpf_18L58&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gEZQoDgKakk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_UdDkRuXdKM&feature=youtu.be
https://youtu.be/erqTc8ca0Sg
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/3a/FISICA3ANOATIVIDADESCORRENTEELETRICA.pdf
https://youtu.be/Z7rDoSFaDrc
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/atividadesere/3EMPROJETODEVIDAPersonalidadesInspiradoras.docx
https://www.youtube.com/watch?v=udKstXQ_Lg8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=i5mh2blkJ8M&feature=youtu.be


Educação Física 

✓ Conteúdo: Alongamento e Flexibilidade 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

✓ Conteúdo: Voleibol 

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 30/05. Será 

considerada na Ficha Diagnóstica as participações, sejam criativos 

e divirtam-se! 

 

Espanhol 

✓ Conteúdo: Pretérito Perfecto de Subjuntivo - Conjugaciones 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Polinômios (Características) 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: Polinômios (Operações)  

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=50YUnE4mOzg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TQsRJb4DECw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WrTR987Ne0g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pSfMWiXUjLA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zXI_8zfEyJM


Química 

✓ Conteúdo: Funções Oxigenadas e Nitrogenadas 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: Isomeria Plana 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

 
 

Informamos que a partir do dia 18/05 (segunda-feira)  

a professora Bruna Meira assumirá a Disciplina de Química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kw3RjRpDkik
https://www.youtube.com/watch?v=P3IOAFdElWs
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/3a/3EMISOMERIAEXERCICIOS.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 

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 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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