
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 25 a 29/05/2020 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! 

 

HORÁRIO ON-LINE - PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS 

 
 

 

CALENDÁRIO DE SIMULADOS ON-LINE - ENSINO MÉDIO  

 SISTEMA DE ENSINO FTD 
 

Data Tipo de Avaliação 

 

Tema 

Conteúdo 
 

28/05 

(5ª feira) 

 

SIMULADO ON-LINE 1 

1º DIA 

 

Prova de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias  

e Redação 

Prova de Ciências Humanas e Suas Tecnologias 
 

 

29/05 

(6ª feira) 

 

SIMULADO ON-LINE 1 

2º DIA 

 

Prova de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias 

Prova de Matemática e Suas Tecnologias 
 

Forma de acesso: O estudante acessará o site http://www.simuladosftd.com.br/ e utilizará RE e Senha que 

será enviado até quarta-feira (27/05) para o e-mail cadastrado.  

Clique aqui para assistir o vídeo tutorial de acesso. 

IMPORTANTE: As respostas registradas fora dos dias 28 e 29/05 não serão consideradas.  

 

Português 

✓ Conteúdo: Crase 

Clique aqui para assistir a videoaula I da professora; 

Clique aqui para assistir a videoaula II da professora; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Inglês 

✓ Conteúdo: Additions 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MPCGwj53ZUKfpN6VkBqfyaiuKrvCgMROploka4O5hXNURUZXTEU5T1EwR0JWV09ENTU1RUhETlpDUC4u
http://www.simuladosftd.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=M2uKlhBW0tw
https://youtu.be/8EfIVGS7_fo
https://youtu.be/S2gt-oyoqaE
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/3a/3ANOPORTUGUESCRASE.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jnsNTfBPzr4&feature=youtu.be


Literatura 

✓ Conteúdo: Paulo Leminski 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

✓ Conteúdo: Não Verás País Nenhum - Ignácio de Loyola Brandão 

Clique aqui para fazer download do podcast da professora. 

 

Produção de Texto 

✓ Conteúdo: Tabela de Elementos Coesivos 

Clique aqui para fazer download do material de apoio. 

 

✓ Conteúdo: Dissertação Argumentativa 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Redação 

✓ Conteúdo: Encaminhamentos da Semana 

Clique aqui para assistir o vídeo da professora. 

 

✓ Conteúdo: Introdução 

Clique aqui para fazer download do material de apoio. 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Polinômios (Divisão - Método de Descartes, Teorema do 

Resto e D’Alembert) 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: Polinômios (Divisão - Dispositivo de Briot-Ruffini)  

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Geografia 

✓ Conteúdo: Geopolítica da América Latina  

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 atividades das páginas 16, 17 e 18. Gabarito página 47. 

 

Filosofia 

✓ Conteúdo: Fenomenologia e Existencialismo - Continuação 

Material: FTD Módulo5 Capítulo 14; 

Atividade: Aponte diferenças entre Kant e Husserl no que se refere 

ao conceito de fenômeno - Página 09. 

 

 

https://youtu.be/hGfuyeIsoTw
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/3a/naoveraspaisnenhum.mp3
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/3a/3ANOPTTABELACOESIVOS.pdf
https://youtu.be/GfPqn9GB8aE
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/3a/3ANOPTTRABALHOPRECARIZADO.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XAjZ6V60brg
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/3a/PossibilidadesDeIntroducaoTeamsAula1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fZ_7u1mW9qk
https://www.youtube.com/watch?v=JklX945gTjM
https://www.youtube.com/watch?v=sgtAq2V1klc
https://youtu.be/VPt7-NDQVz4


Física 

✓ Conteúdo: Associação de Resistores em Série 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor 

 

✓ Conteúdo: Associação de Resistores em Paralelo 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor 

 

Sociologia 

✓ Conteúdo: Movimentos Sociais e a Ação Coletiva 

Fazer atividades das páginas 10 e 13. Gabarito página 30; 

Fazer leitura das páginas 15 até 19; 

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: Biotecnologia I 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

MATERIAL FTD: Módulo 10, Capítulo 29. 

 

Educação Física 

✓ Conteúdo: Alongamento em Família 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: Exercícios Funcionais 

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: Vocabulario - Navegando en Internet 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Clique aqui para visualizar a playlist com todas as videoaulas da 

disciplina de Espanhol. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JHUukIdXJA0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=27da_bAGyrU&feature=youtu.be
https://youtu.be/71azhpzHCao
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/atividadesere/3EMProjetodeVidaIKIGAI.docx
https://youtu.be/uTPi4zF3wZ4
https://www.youtube.com/watch?v=7h4aqXgZM-c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=V3lco3ZAf5U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=l44-4y5SYcU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/playlist?list=PLchrtxEahcwFuVREC61YPKQqHp36sd4lu
https://www.youtube.com/playlist?list=PLchrtxEahcwFuVREC61YPKQqHp36sd4lu


Química 

✓ Conteúdo: Isomeria Óptica 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

MATERIAL FTD: Módulo 9 - Capítulo 27; 

Atividades: Páginas 16 e 17 - Exercícios 1 ao 3, páginas 26 a 28 - 

Exercícios 7 ao 12, páginas 39 a 41 - Exercícios 13 ao 18. 

 

✓ Conteúdo: Isomeria Óptica e Misturas Racêmicas 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Material FTD: MÓDULO 9 - Capítulo 27; 

Atividades: Páginas 39 a 41 - Exercícios 13 ao 18. 

 

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 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=obHvxBKFGyU
https://www.youtube.com/watch?v=LR_YWjFPphg&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/roteiroestudos.pdf
mailto:profadriano@colegiovsjose.com.br
mailto:profbetty@colegiovsjose.com.br
mailto:profbrunameira@colegiovsjose.com.br
mailto:profcaio@colegiovsjose.com.br
mailto:profcarolina@colegiovsjose.com.br
mailto:profclarisse@colegiovsjose.com.br
mailto:profconsuelo@colegiovsjose.com.br
mailto:profdaniel@colegiovsjose.com.br
mailto:profdeise@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:profnelci@colegiovsjose.com.br
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