
 
                                                                                                           “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
                        Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL                                                                               Disciplina: INGLÊS             
                        Professor(a): Edmilson Teixeira                                             
                        Data:  semana  de 16 a 20 de novembro  ( aulas dias 17 e 18 de novembro )             Etapa : 3ª               Ano:3º Ensino médio 

 

  
 
DATA               CONTEUDO        METODOLOGIA                         COMPETENCIAS E HABILIDADES 
 
17 NOV 
 

  
Frente A Modulos 11 a 16 
 
Text interpretation : Learn by doing / 
Proposed exercises / Enem exercises / 
Enem connection (estudos autônomos) 
 
Revisional para avaliação 2  
 

 
Zoom e WhatsApp: 
Aula expositiva 
multimídia e vídeo 
aula plataforma Meu 
Bernoulli 
 
 
 

 
• Analisar criticamente textos de modo a compreender e caracterizar as línguas 
como fenômeno (geo)político, histórico, social, cultural, variável, heterogêneo 
e sensível aos contextos de uso. (BNCC–EM13LGG401) • Empregar, nas 
interações sociais, a variedade e o estilo de língua adequados à situação 
comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso, respeitando os 
usos das línguas por esse(s) interlocutor(es) e sem preconceito linguístico. 
(BNCC–EM13LGG402) • Fazer uso do inglês como língua de comunicação 
global, levando em conta a multiplicidade e variedade de usos, usuários e 
funções dessa língua no mundo contemporâneo. (BNCC–EM13LGG403)                    
 
 

 
 
 
18  NOV 
 

 
 
 
AVALIÇÃO 2 INGLÊS 

 
 
 
 GLOOGLE FORMS 
 
 

 
• Analisar criticamente textos de modo a compreender e caracterizar as línguas 
como fenômeno (geo)político, histórico, social, cultural, variável, heterogêneo 
e sensível aos contextos de uso. (BNCC–EM13LGG401) • Empregar, nas 
interações sociais, a variedade e o estilo de língua adequados à situação 
comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso, respeitando os 
usos das línguas por esse(s) interlocutor(es) e sem preconceito linguístico. 
(BNCC–EM13LGG402) • Fazer uso do inglês como língua de comunicação 
global, levando em conta a multiplicidade e variedade de usos, usuários e 
funções dessa língua no mundo contemporâneo. (BNCC–EM13LGG403) 
 
 

 
 



 
                                                     “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL        Disciplina: Química             
Professor(a): Adriana Rocha Drumond           Etapa: 3ª            Ano: 3º  EM  Turmas 301   Data: 16/11/20 à 30/11/20 

 

  
Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.  

 
3ª ETAPA 

Período: 12/08 a 17/11     Dias letivos: 67 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

DATA TEMA OBJETIVO DO 
CONHECIMENTO 

CONTEÚDOS 

HABILIDADES METODOLOGIA 

 
 

16/11/2020 
2ª feira 

(02 aulas) 
 

VOLUME 06 
Frente B 

(Módulos 23 e 24) 

 

 

 

 

PROPRIEDADES 

COLIGATIVAS e 

COLÓIDES 

 

• Definição e identificação 

• Influência da adição de soluto 

não volátil: 

tonoscopia;  

ebulioscopia;  

crioscopia;  

osmometria. 

• H4 - Avaliar propostas de intervenção no ambiente, 
considerando a qualidade da vida humana ou medidas 
de conservação, recuperação ou utilização sustentável 
da biodiversidade. 
• H18 - Relacionar propriedades físicas, químicas ou 
biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos 
tecnológicos às finalidades a que se destinam. 
• Diferenciar líquidos a partir de suas pressões de vapor 
(volatilidade). 
• Relacionar pressão de vapor de um líquido a seus pontos 
de ebulição e congelamento. 
• Reconhecer as mudanças de estado físico a partir do 
ponto triplo da substância em seu gráfico de diagrama de 
fases. 
• Compreender a influência da adição de um soluto não 
volátil nas propriedades coligativas de um solvente. 
• Realizar cálculos referentes à pressão osmótica de uma 
solução. 
• Compreender o mecanismo de funcionamento da osmose 
reversa na dessalinização da água do mar. 
 
 
 
 
 
 

- Aula online na plataforma 

GOOGLE MEET -

HANGOUTS 

 • Perguntas orais 

durante a aula online. 

- Quadro digital. 

- Slides Power Point. 

- Livro-Texto. 

- Animações. 

- Vídeos Youtube. 

TAREFA:  

-Lista de Exercícios na 

Plataforma do Google 

Classroom. 

- Questões do módulo 24. 

 
 
 
 

18/10/2020 
4ª feira 

(02 aulas) 



3ª ETAPA 
Período: 12/08 a 17/11     Dias letivos: 67 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
DATA TEMA OBJETIVO DO 

CONHECIMENTO 
CONTEÚDOS 

HABILIDADES METODOLOGIA 

 
 

23/11/2020 
2ª feira 

(02 aulas) 

VOLUME 06 
Frente A /Frente B 

 

 

 

 

• EQUILÍBRIO QUÍMICO 

• EQUILIBRIO IONICO 

• ELETROQUIMICA 

• PROPRIEDADES 

COLIGATIVAS 

• H23 - Avaliar possibilidades de geração, uso ou 
transformação de energia em ambientes específicos, 
considerando implicações éticas, ambientais, sociais 
e/ou econômicas. 
• H24 - Utilizar códigos e nomenclatura da Química para 
caracterizar materiais, substâncias ou transformações 
químicas. 
• H27 - Avaliar propostas de intervenção no meio 
ambiente aplicando conhecimentos químicos, 
observando riscos ou benefícios. 
• Revisão para prova. 

 

- Aula online na plataforma 

GOOGLE MEET -

HANGOUTS 

  

• Perguntas orais durante 

a aula online. 

- Quadro digital. 

- Slides Power Point. 

- Livro-Texto. 

- Animações. 

- Vídeos Youtube. 

 

 

TAREFA:  

- Estudar para Prova. 

 
 

25/11/2020 
4ª feira 

(02 aulas) 

 

 

 



 

 
                                                     “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL      Disciplina: Matemática           

Professora: Andréia Campos            Etapa: 3ª            Ano: 3º        Data: 16/11 a 20/11 

 

 
Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.  

DATA CONTEUDO METODOLOGIA HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

16/11/2020 

1 aula 

Livro: 06 
 
Módulo 23: Determinantes 
 

Utilizando a plataforma ZOOM  e quadro. 
Correção dos exercícios aprendizagem, 
propostos. 

Conceituar determinantes; e aprender 
a calcular determinantes de ordem 3, a 
partir da regra de Sarrus e 
determinante de ordem maior ou igual 
a 4,usando o Teorema de Laplace. 
 
Resolver sistemas lineares usando o 
método de escalonamento e regra de 
CRAMER. 

17/11/2020 

1 aula 

Livro: 06 
 
Módulo 24:Sistemas 
Lineares 
 

Utilizando a plataforma ZOOM  e quadro. 
Equação linear, classificação de um 
sistema, regra de CRAMER, sistema 
escalonado, escalonamento de sistemas, 
discussão de um sistema linear. 
Exercícios de aprendizagem, propostos.  e 
seção ENEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


