
3º ANOS GRAMATICA
3ºA - Ensino Médio

 Texto verbal/ texto visual
Atividades na apostila pg 37 a 44
https://www.youtube.com/watch?v=ldWhn
CTzJp0

 Análise sintática
Atividades na apostila pg 53 a 64
https://www.youtube.com/watch?v=ZR_O
u01WsK0

 Atividades no Caderno de atividades
pg 3a 20

INGLÊS

SEMANA 1-Positivo ON

Trilha: Unidade 1 (Possessive pronouns)

SEMANA 2-Positivo ON
Acessar Atividades- Estudar conteúdo
disponib.(Retomada-Possessive pronouns)
Exercícios/Avaliação

LITERATURA

33 41 APOSTILA
CADERNO DE ATIVIDADES: 10 A 15
3º ANO
LINK:
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/art
es/vanguardas-europeias
Resolver os exercícios sobre vanguardas da
apostila e do caderno de atividades.

QUIMICA

Semana do dia 18/03 até 22/03
AVALIAÇÃO MENSAL NO POSITIVO ON
Conteúdo- classificação das cadeias
carbônicas

Classificação dos
carbonos

Fórmula molecular
Nomenclatura dos

alcanos
Inicío- 18/03 até 22/03

Semana do dia 23/03 até 29/03
ATIVIDADE no positivo on
Os alunos deverão fazer exercicíos
determinados nas informações da

https://www.youtube.com/watch?v=ldWhnCTzJp0
https://www.youtube.com/watch?v=ldWhnCTzJp0
https://www.youtube.com/watch?v=ZR_Ou01WsK0
https://www.youtube.com/watch?v=ZR_Ou01WsK0
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/vanguardas-europeias
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/vanguardas-europeias


atividade tanto no caderno de atividades
como na apostila didática. Depois de
resolverem, tirar foto dos mesmos e
anexá-las na atividade

FISICA

Ondulatória - Trilha
Agendamento : 17/03 até 23/03

* Lista de Exercícios de Ondas e
frequência, anexada no portal

Agendamento: 24/03 até 31/03.

MATEMATICA

Apostila pagina 11 exercício 2
Pagina 25 exercícios 1 e 3
Pagina 35 exercício ABCDE
Página 36 exercício ABCD
Página 38 exercício 1 e 2
Página 39 exercício 4
Página 41 exercício 1
Página 47 exercício 123
Atividade 2 Caderno de Atividades
Páginas 3 e 4 exercício 1 ABC
Página 6 exercício 5
Página 25 exercício 2 com o raciocinio
Página 31 exercício 14-AB
Página 32 exercício 15 com o calculo
Página 37 e 38 exercício 25 com o calculo
Página 39 exercício 28 com o calculo

BIOLOGIA

Positivo on
1. Trilha - Unidade 17 (Vírus e Reino Monera
2. Apostila - págs. 30, 31, 44 e 45.
3. Atividade - Resumo dos vídeos e mapas
conceituais (Reino Protista e Reino Fungi)

SOCIO

Trilha: Conceito de Dominação/Poder e
Política no Brasil

No campo “Atividade”

Pesquisa: “Democracia: O poder do povo.”

FILOSOFIA

1 aula - Conteúdo: Metafísica Aristotélica e
Medieval.

Atividade: Trilha liberada - Metafísica
Aristotélica e Medieval.



1 aula - Conteúdo: Portal POSITIVO ON:
Metafísica

Atividade: Análise a ser realizada e entregue
via Portal conforme normas da ABNT.

Páginas contempladas: 15 à 22.

HISTORIA

- Semana 16/03

Trilha: Guerra do Pacífico, Holocausto e
Participação Brasileira.

-

No campo “Atividade”

Pesquisa: “Estado Novo e II Guerra Mundial”

GEOGRAFIA

POSITIVOON
Trilha: Fontes de energia
Atividade - Acidente nuclear Césio 137

TRILHA - PRINCIPAIS DESAFIOS
SOCIOAMBIENTAIS
AVALIAÇÃO - QUESTÕES
SOCIOAMBIENTAIS (questões discursivas)

ARTES pós impressionismo páginas 15 à
17. Orientações sobre atividade no positivo
on mais trilha.

EDUCAÇÃO FISICA

Esportes radicais e sistema hormonal durante
prática

PROJETO DE
VIDA

ATIVIDADE 1
Fazer o mapa mental relacionado a área
de foco em uma folha de sulfite que será
entregue a professora Stella no retorno
das aulas.
Passo 1 - Escolher área de foco entre:

 Carreira
 Finanças



 Relacionamentos
 Qualidade de vida
 Saúde física e mental
 Desenvolvimento pessoal

Passo 2 – Fazer um mapa mental contendo
as seguintes informações

 O que é essa área para você?
 Objetivo dessa área:

o O que você quer?
o Quando você quer?
o Qual a evidência que

conseguiu?
o Alguém participará com

você?
 Por que você deve conquistar esse

objetivo?
o O que você ganha

conquistando?
o O que você perde se não

conquistar?
o Do que você vai precisar

abrir mão?
 Estratégias para alcançar esse

objetivo
o Pensar em 3 estratégias
o Para cada estratégia pensar

em uma ação.
Para ajuda-los a entender como funciona
um mapa mental assista o vídeo a seguir:
https://www.youtube.com/watch?v=m1q
W0wPJV1M

CULTURA DIGITAL

https://www.youtube.com/watch?v=m1qW0wPJV1M
https://www.youtube.com/watch?v=m1qW0wPJV1M


Filme:- Os Estagiários

Após assistir ao filme, pontue e comente
alguns fatos que você achou importante,
levando em consideração a diferença de
idade entre você e os personagens do filme.
Afinal de contas, a tecnologia digital está
presente na sua vida “desde sempre”,
enquanto para algumas pessoas toda essa
variedade de possibilidades ainda é novidade.
Você pode conversar com seus pais e avós
para entender melhor a diferença que a
tecnologia faz no mercado de trabalho e até
mesmo em coisas comuns dos seu cotidiano,
como por exemplo, pedir comida, fazer
compras e até mesmo a forma como você
recebeu esta atividade. Fontes:
https://administradores.com.br/artigos/12-licoe
s-para-a-carreira-no-filme-os-estagiarios.

Acesso em 20.03.20
https://www.vagas.com.br/profissoes/filme-est
agiarios/. Acesso em 20.03.20
https://medium.com/aela/google-e-as-5-li%C3
%A7%C3%B5es-do-filme-os-estagi%C3%A1r
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