
 

 

Agenda semanal de atividade EAD – 3º ANO 

Dias Professor/disciplina Conteúdo/Atividade  

2
0
/0

4
 

(s
eg

u
n

d
a

-f
ei

ra
) Arte (Cleiton) 

01 aula 

RECESSO ESCOLAR 

Literatura (Rosania) 

01 aula 

História (José Maria) 

02 aulas 

Cálculo (Mattheus) 

02 aulas 
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Biologia (Alencar) 

02 aulas 

FERIADO – TIRADENTES 
Cálculo (Mattheus) 

01 aula 

Física I (Rosimar) 

01 aula 

Redação (Cleiton) 

02 aulas 
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Literatura (Rosania) 

01 aula 

Proposta: Resolver a atividade complementar sobre o Realismo postada no 

Google Classroom. 

Acessar o gabarito das atividades do livro e complementares. Ainda 

persistindo dúvidas, entrar em contato com a professora.  Capriche na 

organização das respostas.  

Postar foto da atividade no Google Classroom.  

- Código para acesso: xpctxpv ou enviar via WhatsApp.  

Data da entrega: 22/04 

Biologia (Alencar) 

02 aulas 

Participar da Web Conferência pelo Hongouts, link pelo grupo do 

WhatsApp no dia, das 09h30min até 10h20min. 

Roteiro e orientações para atividades semanais em anexo. 

Química (Hélio Jr.) 

02 aulas 

Assistir a vídeo aula https://www.youtube.com/watch?v=fH6x0GvOCQY 

unidades de concentração 

Responder as atividades da página 143 a 145, exercícios de fixação e 

propostos.  Pré-universitário VOL 2. 

Caso tenha dúvidas, estou à disposição via WhatsApp do nosso grupo. 

Entregar no grupo dia 24/04. 

Inglês (Cleiton) 

01 aula 

Leitura do slide: Verbs in English: Observações preliminares (Postado no 

Google Classroom) 

Resolver os Exercícios da Ficha Complementar II (Postada no Google 

Classroom) 

Data da entrega: 27/04 (via WhatsApp) 

https://www.youtube.com/watch?v=fH6x0GvOCQY
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Gramática (Cleiton) 

01 aula 

Leitura do PDF: Morfologia Verbal (Postado no Google Classroom) 

Resolver os Exercícios: páginas 173 e 174 (Aula 10) 

Data da entrega: 27/04 (via WhatsApp) 

Física II (Mattheus) 

02 aulas 

Assistir as videoaulas sobre: Refração luminosa e reflexão total e ler no 

livro didático nas páginas 82 a 84; 

Resolver os exercícios de fixação, páginas 84 e 85, números 1 a 5.  

Links das videoaulas: https://www.youtube.com/watch?v=gvUfJXHybIY 

                                 https://www.youtube.com/watch?v=Bc6pHmIx6Wo  

Data da entrega: 23/04 (Privado do WhatsApp – 9 84722171) 

Obs.: As videoaulas e as correções estarão disponíveis no Google 

Classroom (Código: isyjixb) sempre nos dias das aulas. 

Resolver os exercícios propostos, páginas 85 a 87, números 1 a 10. 

Data da entrega: 23/04 (Privado do WhatsApp – 9 84722171) 

Obs.: As correções das atividades estarão disponíveis no Google Classroom 

(Código: m62kcmf) sempre nos dias das aulas. 

Geometria (Raul) 

02 aulas 

Resolver no caderno os EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO AULA 1, páginas 

113 e 114 números 1 a 5. 

→ Postar as atividades até dia 23/04 quinta-feira, das 11h00min às 

13h00min para que possam ser validadas, pela plataforma Google 

Classroom. Nesse horário estarei disponível para tirar as possíveis dúvidas 

dos exercícios. 

Sociologia (Hélio de 

Deus) 

01 aula 

Resolver as atividades nas páginas 186 e 187, questões: 1, 2, 3, 4 e 5. 

Data de entrega: 24/04 (Privado do WhatsApp) 
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Geografia (Ernesto) 

02 aulas 

Estudando a Globalização e Desigualdades. Resolver as atividades (Google 

Classroom). 

Física I (Rosimar) 

01 aula 

Resolução das atividades de fixação no livro, páginas 4 e 5.  

Data de entrega: 28/04, WhatsApp 999321411. 

Assistir o vídeo sobre resolução de exercícios sobre Queda livre: 

https://youtu.be/CdwKLIytVco 

https://www.youtube.com/watch?v=gvUfJXHybIY
https://www.youtube.com/watch?v=Bc6pHmIx6Wo
https://youtu.be/CdwKLIytVco


 

Química (Hélio Jr.) 

02 aulas 

Assistir a vídeo aula do SFB referente ao conteúdo estudo dos gases parte I 

e parte II e https://www.youtube.com/watch?v=JRSKiKCytkE 

Responder as atividades da página 156 a 157 exercícios de fixação e 

propostos.  Pré-universitário VOL 2. 

Caso tenha dúvidas, estou a disposição via WhatsApp do nosso grupo. 

Entregar no grupo dia 24/04. 

Filosofia (Hélio de 

Deus) 

01 aula 

Resolver as atividades das páginas 37 e 38, questões: 1, 2, 3, 4 e 5. 

Data de entrega: 24/04 (Privado do WhatsApp) 

 

 

Educação Física 

(José Lucas) 

 

Atividade na Ficha anexa ao site. Quero ver você também participando! 

 

  

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


 

ROTEIRO - ORIENTAÇÕES PARA ATIVIDADES 
1 – Nesta semana vamos disponibilizar as atividades para ser realizadas de forma online. Estão 

disponibilizadas pelo Site da escola e Classroom, não esqueçam de realizar no caderno e postar a foto 

ou digitalização desta atividade. Lembre-se que podem postar a foto ou digitalização da atividade 

para correção. Vá a seus trabalhos e clique adicionar ou criar, depois Arquivo, aí é só colocar uma das 

opções acima sugeridas.  

2 – As atividades desta semana são: 

ROTEIRO DE ESTUDOS – BIOLOGIA – ATIVIDADES POSTADAS NO SITE. 

Dias Conteúdo/Atividade Data e canal de entrega 

22/04  Assistir a video aula e fazer anotações, no 

caderno, que complementem seus estudos: 

BIO I – Embriologia Geral, livro 02, aula 06, 

páginas 196; 

Web Conferência pelo Hongouts, link pelo 

grupo do WhatsApp no dia, das 09h30min até 

10h20min. 

BIO II – Taxonomia, livro 02, aula 06, p. 

244; https://youtu.be/gcrn43B5HK8  

Responder a diferença  

 (Google Classroom, Whatsapp, e-mail)  

 

 

Todos os dias o Sistema Farias Brito está 

ofertando aula ao vivo, segue o link:  

https://www.fariasbrito.com.br/aovivo/ 

 

 

 

23/04 BIO III – Bioquímica 1: Proteínas 

https://youtu.be/3TCBscfKzxw - proteína 

https://youtu.be/zviUDpPHSdo - (enzimas) 

 

BIO IV – Genética do Sexo 

Realizar o resumo do Texto Complementar 

“Fique de Olho”, livro 02, páginas 364 a 366. 

 

24/04 Plantão de Dúvidas e postagen das atividades na sala virtual (Classroom, chave de acesso wot2qzw) 

Obs.: Todas as atividades serão postadas como foto ou digitalização, para registo.  

Depois é olhar o mural e seguir as orientações e realizar as atividades propostas, caso tenha alguma 

dúvida você pode entrar em contato por meio do e-mail alencarbeltrao@gmail.com ou (62) 

998025841, estarei a disposição para tirar dúvidas no período das 07:00 hs até 11:30 no matutino e 

13:00 hs. até 18:00 hs.  
 

Colégio Alternativo - Coopecigo 

Área de Conhecimento: CIÊNCIAS DA NATUREZA Componente Curricular: BIOLOGIA 

Ano / Série: 3ª SÉRIE Turma: Única 

Mês: ABRIL Período: _20_/_04_ /2020. a __24_/_04_ /2020. 

Professor: Me. Alencar Beltrão de Lima 

https://youtu.be/gcrn43B5HK8
https://www.fariasbrito.com.br/aovivo/
https://youtu.be/3TCBscfKzxw
https://youtu.be/zviUDpPHSdo
mailto:alencarbeltrao@gmail.com

