
SEMANÁRIO – 3ª SÉRIE/ENSINO MÉDIO 

SEGUNDA-FEIRA, 23 DE MARÇO TERÇA-FEIRA, 24 DE MARÇO QUARTA-FEIRA, 25 DE MARÇO QUINTA-FEIRA, 26 DE MARÇO SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO 

 

Português - semana do livro 

paradidático - Mensagem, de 

Fernando Pessoa. Conforme 

já foram instruídos em sala de 

aula, desenvolver o trabalho 

em grupo e entregue-o até dia 

31/03, via e-mail. O roteiro 

do trabalho também fora 

enviado.  

 

Arte - Realizar a atividade do 

plano de estudo, seguindo as 

orientações no mesmo 

documento. 

Entregar até o dia 29/03 para 

o email da professora. 

 

Química: Realizar a 

Atividade agendada (de 23 a 

27 de março) no Portal Edebe 

- campo “Avaliações”. 

 

Biologia: Acessar o Google 

Sala de Aula (Google 

Classroom) e entrar na turma 

“3ºA Biologia”. Para isso, use 

o código 7k57gxw. Lá, siga 

as orientações para realizar e 

entregar  a atividade (até 

28/03). 

 

CN: Produzir um vídeo com 

 

Português - continuação do 

desenvolvimento do trabalho 

do livro paradidático.  

 

Matemática - Assistir a vídeo 

aula indicada e resolver a lista 

de exercícios. Entregar até 

29/03. 

 

Física: Fazer os exercícios 2, 

3 e 4 da página 

48. Após finalização, enviar 

por e-mail as 

respostas. (ver roteiro) 

 

 

 

 

Redação - Proposta do livro 

paradidático - páginas 70 e 

71. Entregar via e-mail. 

 

Geografia: Realizar a 

atividade proposta no 

Tarefário dessa semana. Data 

de entrega: até o dia 30/03, 

pelo Google Sala de Aula. 

  

 

Português - continuação do 

desenvolvimento do trabalho 

do livro paradidático.  

 

FAL - (para quem faz) - 

pesquisar como se escreve seu 

nome em japonês e qual é a 

história da formação do seu 

nome neste idioma. Entregar 

via e-mail o desenho do seu 

nome junto com a história.  

 

Química: Dar continuidade 

na Atividade agendada (de 23 

a 27 de março) no Portal 

Edebe - campo “Avaliações”. 

 

Matemática - Assistir a vídeo 

aula indicada e resolver a lista 

de exercícios. Entregar até 

29/03. 

 

 

 

Inglês: Exercício de 

Interpretação de Texto 

ENEM. P/ 30/03 

 

Português - continuação do 

desenvolvimento do trabalho 

do livro paradidático.  

 

Biologia: Finalizar a 

atividade disponibilizada no 

Google Sala de Aula - turma 

“3ºA Biologia”. 

 

 



um experimento relacionado 

ao tema: Corpo Humano. 

Enviar para os emails 

biologia@icjcoracaodejesus.c

om.br e 

quimica@icjcoracaodejesus.c

om.br - orientações: o aluno, 

ou sua voz, deve constar no 

vídeo, deverá ter duração 

máxima de 5 minutos; é 

preciso incluir a explicação 

teórica sobre o experimento e 

sua relação com as ciências 

da natureza. 
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