
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

E.M.E.F.M PROF. JOSÉ EZEQUIEL DE SOUZA 

            Rua: Profº Freire Campello, 282 – Jardim Eulália 

 

ANO DE ENSINO 3° ANO EM 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

LIVRO DIDÁTICO: SER PROTAGONISTA 

Habilidades Desenvolvidas:  

 Observar as regras da língua e reconhecer a importância dessas regras para a 

produção de sentidos de um texto. 

 Perceber que a gramaticalidade de um enunciado refere-se às regras sintáticas 

internalizadas. 

 Contextualizar histórica e socialmente o texto literário produzido no século XX 

 Identificar o conto psicológico como um gênero literário marcado pela brevidade 

e aspectos de subjetividade. 

 

Dia 1: - Linguagem – Sinais de pontuação como recurso expressivo. 

 Realização das atividades da página 165 (exercícios 3 e 4). 

 

Dia 2: - Linguagem - Revisão 

 Responder às questões de Vestibular e Enem das páginas 169 e 170. 

 

Dia 3: - Produção de texto – Produzir um conto psicológico 

1) Escolha uma das propostas de temas da página 290. 

2) Faça o seu planejamento de escrita dentro do que se pede no quadro do 

exercícios 1, respondendo as questões de 2 a 8 da mesma página 290. 

 

Dia 4: - Literatura – Lima Barreto: um projeto de Brasil 

 Faça uma leitura atenta da página 34 e faça um breve resumo das 

principais características da obra de Lima Barreto. 

 

Dia 5: - Literatura – Sua leitura 

 Responder as questões da página 35. 

 COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA  

 Livro Didático: Matemática: Ciência & Aplicações, Gelson Iezzi et. al 



 Habilidade Desenvolvida: Saber reconhecer a equação da reta e o 

significado de seus coeficientes. 

   

 Dia 1: O objetivo da aula de hoje é determinar a equação geral da reta e 

seus casos particulares, que ocorre quando um dos coeficientes da 

equação geral é igual a zero.   

  

 – Foco da atividade: leitura e resolução de exercícios. 

 – Leitura das páginas 24 a 31 do livro. 

 – Realização dos seguintes exercícios da página 31: 1 (Ver exemplo 1 da 

página 26), 2 (Dica: substitua o valor da coordenada de x, de cada ponto, 

no lugar de x na equação dada; assim como, substitua o valor da 

coordenada de y, de cada ponto, no lugar de y na equação), 3 (Ver 

exemplo 3 da página 28), 5 (Dica: determine primeiro o ponto médio de 

BC e em seguida, use esse ponto e o ponto A para encontrar a equação 

geral da reta), 6 (Ver exemplo 3 da página 27), 7 (Ver exemplo 2 da 

página 26), 14 (Ver exercício resolvido 3 da página 30), 22 (Ver 

exercício resolvido 4 da página 31).  

  

 • Videoaula de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=pRNnguDcR6Y&t=17s (Conceito de 

Equação Geral da Reta e alguns exemplos resolvidos) 

  

 • Videoaula de apoio:  

 https://www.youtube.com/watch?v=BeIc3BYLtXw&list=PL7pSI664Dzp

jSCP2BsF-cUWx8pLV7dv1V&index=11 (Conceito de Equação Geral da 

Reta e alguns exemplos resolvidos) 

  

  

 Dia 2: O objetivo da aula de hoje é observar a inclinação de uma reta e 

calcular o seu coeficiente angular.  

  

 – Foco da atividade: leitura e resolução de exercícios. 

 – Leitura das páginas 33 a 36 do livro (Até o exemplo 7 da página 36). 

 – Realização dos seguintes exercícios da página 39: 27 (Dica: encontre m 

a partir dos pontos dados, como no exemplo 7, e em seguida substitua o 

valor de m na formula da página 34), 31 (Dica: utilize uma das fórmulas 

que consta no caderno, dos 3 casos de coeficiente angular). 

  

 • Videoaula de apoio: 

 https://www.youtube.com/watch?v=J82U5Z46wQQ&list=PL7pSI664Dz

pjSCP2BsF-cUWx8pLV7dv1V&index=6 (Inclinação da Reta) 

  

 • Videoaula de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=pRNnguDcR6Y&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=BeIc3BYLtXw&list=PL7pSI664DzpjSCP2BsF-cUWx8pLV7dv1V&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=BeIc3BYLtXw&list=PL7pSI664DzpjSCP2BsF-cUWx8pLV7dv1V&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=J82U5Z46wQQ&list=PL7pSI664DzpjSCP2BsF-cUWx8pLV7dv1V&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=J82U5Z46wQQ&list=PL7pSI664DzpjSCP2BsF-cUWx8pLV7dv1V&index=6


 https://www.youtube.com/watch?v=W6hJYioZ_z0&list=PL7pSI664Dzp

jSCP2BsF-cUWx8pLV7dv1V&index=7 (Coeficiente Angular da Reta) 

  

 Dia 3: O objetivo da aula de hoje é determinar a equação reduzida da 

reta e o coeficiente linear. 

  

 – Foco da atividade: leitura e resolução de exercícios.  

 - Leitura da página 36 a 39 do livro. 

 – Realização dos seguintes exercícios da página 39: 29 (Ver exemplo 8 

da página 37), 30 (Ver exemplo 9 da página 37). 

  

 • Videoaula de apoio:  

 https://www.youtube.com/watch?v=xJiwNHDcVuc&list=PL7pSI664Dz

pjSCP2BsF-cUWx8pLV7dv1V&index=10. (Conceitos e exemplos de 

Equação Reduzida da Reta);  

  

 • Videoaula de apoio:  

 https://www.youtube.com/watch?v=N4QfzVvgH4Y (Conceitos e 

exemplos de Equação Reduzida da Reta). 

  

 • Videoaula de apoio: 

 https://sabermatematica.com.br/exercicios-resolvidos-equacao-reduzida-

da-reta.html (Resolução passo a passo de três exercícios de Equação 

Reduzida da Reta) 

  

  

 Dia 4: O objetivo da aula de hoje é analisar a associação da função afim 

com a equação reduzida da reta.  

  

 – Foco da atividade: leitura e resolução dos exercícios. 

 – Leitura da página 41 do livro. 

 – Realização dos seguintes exercícios da página 41: 44 (Ver exemplo 13 

da página 41).  

  

 • Videoaula de apoio: 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=24j6vhhRtkY&fe

ature=emb_logo (gráfico, coeficientes e raiz de uma função afim). 

  

 COMPONENTE CURRICULAR:  biologia 

 LIVRO DIDÁTICO:  

 Conteúdo Curricular: Princípios da genética – Variações dos modelos 

mendelianos. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=W6hJYioZ_z0&list=PL7pSI664DzpjSCP2BsF-cUWx8pLV7dv1V&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=W6hJYioZ_z0&list=PL7pSI664DzpjSCP2BsF-cUWx8pLV7dv1V&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=xJiwNHDcVuc&list=PL7pSI664DzpjSCP2BsF-cUWx8pLV7dv1V&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=xJiwNHDcVuc&list=PL7pSI664DzpjSCP2BsF-cUWx8pLV7dv1V&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=N4QfzVvgH4Y
https://sabermatematica.com.br/exercicios-resolvidos-equacao-reduzida-da-reta.html
https://sabermatematica.com.br/exercicios-resolvidos-equacao-reduzida-da-reta.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=24j6vhhRtkY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=24j6vhhRtkY&feature=emb_logo


 Dia 1: 

 - Leitura das páginas indicadas. Montar um heredograma que represente 

uma família de 10 integrantes, em relação a uma herança qualquer que 

represente a Primeira Lei de Mendel, Deixe genótipos e fenótipos 

legendados no heredograma. 

 - Leitura da página 23.  

 A produção de texto deve estar em seu caderno de biologia e será 

conferido no retorno presencial das aulas. 

  

 Dia 2:  

 - Leitura das páginas indicadas. Compreensão dos conceito de alelos 

letais e suas alterações nas probabilidades padrões mendelianas. 

 - Leitura da página 25 

 - resolução dos exercício 8 página 38 

 A produção de texto deve estar em seu caderno de biologia e será 

conferido no retorno presencial das aulas. 

COMPONENTE CURRICULAR: QUÍMICO 

 

Habilidade Desenvolvida:  

Reconhecer e explicar como funcionam as variáveis (estado de agregação, temperatura, 

pressão, concentração e catalisador) que podem modificar a velocidade (rapidez) de 

uma transformação química 

 

Objetivos: objetivos destas atividades é fazer com que o estudante desenvolvam as 

habilidades descritas acima 

 

Descrição das atividades – Atividade com questões objetivas sobre equilíbrio químico 

com situações problema que envolvem cálculos matemáticos, leitura de gráficos e 

tabelas para a resolução dos exercícios 

 

ATIVIDADE – 04: 

 

Questão – 01: alternativa B 



 

02 – Analisando somente os valores das constantes de equilíbrio (Kc) abaixo, que foram 

obtidas em várias reações, opte pela que for mais economicamente viável de ser 

desenvolvida para uma produção industrial: 

a) 0,02. b) 0,2.  c) 1.  d) 15.  e) 140. 

03 – Escreva as expressões para as constantes de equilíbrio para as seguintes reações : 

 

1)     CO2(gas) + H2(gas) =     CO(gas) + H2O(liq) 

 

2)     3H2(gas) + N2(gas) =     2NH3(gas) 

 

3)     2NO2(gas) =     2NO(gas) + O2(gas) 

 

4)     AgCl(solido) =     Ag
+

(aq) + Cl
-
(aq) 

Resposta  

 



1)      K = [CO] / [CO2 ].[H2 ]  2)      K = [NH3]
2
 / [H2]

 3
 . [N2] 

 

3)      K = [NO]
2
 . [O2 ] / [NO2 ]

 2
 4)      K = [Ag

+
] . [Cl

-
] 

 

04 – Considere o seguinte equilíbrio : 

  

N2(gas) + 3H2(gas) = 2NH3(gas) ∆H < 0 

  

a. O que acontece se adicionarmos H2 ao sistema ? 

b. O que acontece se adicionarmos NH3 ao sistema ? 

c. O que acontece se aumentar a pressão do sistema ? 

d. O que acontece se aumentar a temperatura do sistema ? 

Resposta  

a. O equilíbrio é deslocado para a direita. 

b. O equilíbrio é deslocado para a esquerda 

c. O equilíbrio é deslocado para a direita. 

d. O equilíbrio é deslocado para a esquerda. 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA 

LIVRO DIDÁTICO: Sem livro, usar as listas de apoio desenvolvidas em sala  

Habilidades Desenvolvidas:1. Reconhecer as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin e estabelecer 

relações entre elas. 

                                                2. Estabelecer relações entre escalas de temperatura quaisquer e 

grandezas termométricas. 

                                                3. Reconhecer e solucionar problemas de calor sensível                                    

 

 

Dia 1:  

- Continuação - Relembrar as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin e criar 

escalas 

- Leitura das anotações no caderno sobre Termometria/Refazer os 

exercícios n°s 01, 11 e 13 da lista n° 01 -  Escalas Termométricas.   

  

Dia 2:   

- Reforçando equações termométricas.  



- Leitura das anotadas no caderno sobre equações termométricas no 

capítulo de Termometria./ Refazer os exercícios n°s 08 da lista n° 01 -  

Escalas Termométricas.   

   

Dia 3:  

- Relembrar a equação fundamental da calorimetria e aplicações (Que 

macete). 

- Leitura do capítulo Calorimetria, anotado no caderno. / Refazer os 

exercícios n°s 08, 12 e 19 da lista n° 2 – Calorimetria 1.  

   

COMPONENTE CURRICULAR: INGLÊS 

LIVRO DIDÁTICO: LEARN AND SHARE IN ENGLISH 3 

Habilidade Desenvolvida: Explorar e interpretar pôsteres de campanhas. 

 

Dia 1: 

- LEITURA: Seção “MORE FOOD FOR THOUGHT” 

 Pág. 21 

Orientações gerais: na semana passada, já fizemos uma leitura rápida deste texto e 

discutimos o significado de alguns termos nele contidos. Hoje, iremos trabalhar alguns 

aspectos mais específicos do pôster e discutir sobre o tema da campanha veiculada por 

ele.  

O que fazer na atividade: responda as questões dos subitens A, B, C, D e E, no seu 

caderno, de preferência em inglês. Tente compreender o que está sendo pedindo por 

meio de inferências (hipóteses) e observando as palavras cognatas (parecidas com 

outras em português). Se precisar de ajuda, utilize o tradutor e o dicionário para buscar 

palavras-chave. 

LINK para o tradutor: https://dictionary.cambridge.org/pt/translate 

LINK para o dicionário: https://michaelis.uol.com.br/moderno-ingles/busca/ingles-

portugues-moderno/dictionary 

 

- LEITURA: Seção “WRITING” 

 Págs. 27/28 – Atividades 1 e 2 

Orientações gerais: embora esta seção seja de escrita, vamos realizar apenas as duas 

primeiras atividades, as quais focam na leitura global e específica de um pôster de 

campanha. O objetivo é que você se familiarize ainda mais com as estruturas usadas 

neste tipo de texto. 

O que fazer na atividade 1: leia o texto observando todos seus elementos (verbais e 

não-verbais) e responda as questões dos subitens A, B, C e D, no seu caderno, de 

preferência em inglês. Tente compreender o que está sendo pedindo por meio de 

inferências (hipóteses) e observando as palavras cognatas (parecidas com outras em 

português). Se precisar de ajuda, utilize o tradutor e o dicionário para buscar palavras-

chave. 

O que fazer na atividade 2: releia o texto e copie no seu caderno as opções corretas. 

Para expandir seu estudo: Derventio Housing Trust é uma instituição sem fins 

lucrativos na Inglaterra que oferece abrigo e oportunidades a pessoas sem-teto. Que tal 

conhecer mais sobre esta instituição? Acesse o site oficial clicando no LINK: 

https://derventiohousing.com/ 😉 

https://dictionary.cambridge.org/pt/translate
https://michaelis.uol.com.br/moderno-ingles/busca/ingles-portugues-moderno/dictionary
https://michaelis.uol.com.br/moderno-ingles/busca/ingles-portugues-moderno/dictionary
https://derventiohousing.com/


 

Dia 2:  

- GRAMÁTICA: Seção “WORD STUDY” 

 Pág. 23 – DISCOURSE MARKERS (marcadores de discurso) 

Referência gramatical: 

 Os marcadores de discurso (discourse markers, function words ou linking words) 

são palavras e frases usadas para expressar a relação entre diferentes ideias com os 

sentidos de adição, contraste, consequência, propósito, comparação, condição etc. Eles 

organizam a estrutura da mensagem que queremos transmitir, por meio da coesão e da 

coerência. 

 Na aula de hoje, vamos estudar os seguintes Discourse Markers: so that, and e 

if. 

 

Orientações gerais: com base no referencial gramatical oferecido, realize a atividade 

tentando inferir e criar hipótese sobre os usos dos termos, sem recorrer ao uso de 

tradutor ou dicionário. Topa o desafio? 😊 Se não conseguir, claro, use o dicionário ou 

o tradutor, mas tente primeiro usar o contexto para construir os significados das 

palavras da atividade. 

O que fazer na atividade: observe os termos em negrito nas frases transcritas nos 

subitens A, B, C e D e decida quais ideias elas expressam. Escreva suas respostas no 

caderno. Se achar necessário, retome o texto da pág. 19, para encontrar as frases 

inseridas em seu contexto original. 

Para expandir seu estudo: o universo dos Discourse Markers é muito variado, tanto 

com relação ao sentindo quanto ao nível de conhecimento que o aluno precisa ter para 

aprendê-los. Alguns são muito comuns e amplamente usados, como and, outros são 

mais tidos como de uso mais avançado como nevertheless. Este vídeo traz alguns 

exemplos de Discourse Markers bastante usados. Ele está em inglês, mas a linguagem 

usada é básica e o ritmo de fala é lento. Observe as imagens e siga as explicações para 

compreender melhor. Bons estudos! LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=VNvfAw71yXU 😉 

 

- VOCABULÁRIO (REVISÃO): Seção “WORD STUDY” 

 Pág. 36 - ODD WORD OUT (palavra que não se encaixa) 

Orientações gerais: para realizar esta atividade é necessário um conhecimento básico 

de vocabulário (substantivos) dos seguintes campos semânticos: filosofia, problemas 

mundiais, tempo, geografia e história.  

O que fazer na atividade: selecione uma palavra em cada alternativa que não se 

encaixe no grupo semântico das demais palavras apresentadas. Escreva suas respostas 

no caderno. 

Para expandir seu estudo: teste seus conhecimentos e amplie seu vocabulário com 

esse vídeo/quiz https://www.youtube.com/watch?v=MY29CKUAHPg 😉 

 

 Pág. 36 - SYNONYMS AND DEFINITIONS (sinônimos e definições) 

Orientações gerais: nesta atividade são trabalhados termos retirados do texto da pág. 

33. O objetivo é que você consiga inferir, criar hipótese, sobre os significados dos 

termos, sem recorrer ao uso de tradutor ou dicionário. Topa o desafio? 😊 Se não 

https://www.youtube.com/watch?v=VNvfAw71yXU
https://www.youtube.com/watch?v=MY29CKUAHPg


conseguir, claro, use estas ferramentas, mas tente primeiro usar o contexto para 

construir os significados das palavras da atividade. 

O que fazer na atividade: relacione as palavras com os seus significados. Escreva as 

respostas no seu caderno. 

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 

LIVRO DIDÁTICO: Contato Geografia. 

Habilidade Desenvolvida: (HCEM03GE08T). Compreender as formas de organização 

econômica do espaço mundial e brasileiro, resultantes da revolução tecnocientífica e 
informacional, manifestados pela aceleração e conexão dos fluxos da produção, do 
consumo e da circulação de pessoas e informações. 
(HCEM03GE11T). Comparar o significado histórico-geográfico das organizações 
políticas e socioeconômicas em escala local, regional ou mundial. 
 

 

Dia 1: 

- Fazer a leitura das páginas 62 a 69. Destacar os principais tópicos. 

 

Dia 2:  

- Fazer a leitura das páginas 70 a 79. 

Resolução dos exercícios do ENEM e Vestibular. P.84 a 87. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

LIVRO DIDÁTICO: CONEXÕES COMA HISTÓRIA 

Habilidade Desenvolvida: • Identificar as principais características dos regimes 

totalitários; 

 

Dia 1: 

- Leitura e produção de resumo o mapa conceitual 

- Material didático: Unidade 5.1 e 5.3 – A ascensão do totalitarismo e o totalitarismo 

nazista pág. 83 a 87 

 

Dia 2: 

- Escrever uma lista das principais características dos regimes totalitários: fascismo e 

nazismo procurando a diferença entre ele. 

- Copiando o enunciado e a partir da leitura do texto: o uso do conceito totalitarismo da 

parte de “controvérsias”, responder no caderno a atividade da página 94 do material 

didático. 

COMPONENTE CURRICULAR: SOCIOLOGIA 

LIVRO DIDÁTICO: SOCIOLOGIA EM MOVIMENTO 

Habilidade Desenvolvida: Estabelecer uma reflexão crítica sobre a formalização dos 

direitos da cidadania e as suas possibilidades de efetivação; Distinguir e reconhecer o 

que são direitos civis, políticos, sociais e humanos; 

 

 



Dia 1: 

- Leitura e mapa mental 

- Leitura da página 180 a 183 / Desenvolver um mapa mental destacando as principais 

expressões e conceitos históricos da Teoria democrática contemporânea (pág. 180 a 183 

– cap. 7). 

COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA 

LIVRO DIDÁTICO: FILOSOFANDO. INTRODUÇÃO À FILOSOFIA 

Habilidade Desenvolvida: Identificar diferentes conceitos de democracia e sua relação 

com a igualdade efetiva entre os cidadãos. 

 

Dia 1: 

O foco dessa atividade é a reflexão filosófica sobre a democracia. 

 

1. Leitura/revisão das páginas 230 até 233. 

2. Leitura/revisão de BOBBIO, Norbert. O futuro da democracia – uma defesa das 

regras do jogo, páginas     32 até 39 (no PDF) e, depois, escrever uma resenha 

acadêmica crítica sobre esse fragmento do livro. 

  

ORIENTAÇÃO: para aprender a fazer resenha acadêmica crítica, acesse o link 

https://www.lendo.org/como-fazer-uma-resenha/. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA 

HABILIDADE DESENVOLVIDA: Identificar os princípios básicos dos esportes 

de aventura. 

OBJETIVOS: Fazer com que o aluno identifique precauções básicas antes de 

praticar algum esporte de aventura.  

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES – o aluno deverá assistir ao vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=tNLpXtfSFco buscando identificar os cuidados 

básicos antes da pratica dos esportes de aventura, devendo registrar em uma 

folha com nome, numero, e série que posteriormente deverá ser entregue ao 

professor. 
 

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

