3ª série do E.M. A – Horário de estudos
HORÁRIO DIFERENCIADO

08 DE JUNHO
3ª SÉRIE E.M. A
1ª AULA às 8h
MATEMÁTICA
“AO VIVO”
pelo Skype –
edsonluterano@outlook.com

2ª AULA às 9h15
EDUCAÇÃO FÍSICA
“AO VIVO” pelo Skype
wilsonluterano@outlook.com

3ª AULA às 10h30
FILOSOFIA
“AO VIVO” pelo Skype
fernandoluterano@outlook.com

4ª AULA às 11h45
SOCIOLOGIA
“AO VIVO” pelo Skype
douglasluterano@outlook.com

09 DE JUNHO
3ª SÉRIE E.M. A
1ª AULA às 8h LÍNGUA
PORTUGUESA
“AO VIVO” pelo Skype
magdaluterano@outlook.com

2ª AULA às 9h15
MATEMÁTICA
“AO VIVO”

10 DE JUNHO
3ª SÉRIE E.M. A
1ª AULA às 8h
MATEMÁTICA
“AO VIVO”

PREPARATÓRIOS PARA O
ENSINO SUPERIOR

“AO VIVO” pelo Skype
anapaulaneriluterano@outlook.
com

4ª AULA às 11h45 QUÍMICA
“AO VIVO” pelo Skype
simoneazzoliniluterano@outlook.
com

3ª SÉRIE E.M. A
1ª AULA às 8h FÍSICA
“AO VIVO” pelo Skype
cidinhaluterano@outlook.com

pelo Skype –
edsonluterano@outlook.com

2ª AULA às 9h15 HISTÓRIA
“AO VIVO” pelo Skype
douglasluterano@outlook.com

pelo Skype –
edsonluterano@outlook.com

3ª AULA às 10h30 ESTUDOS

11 DE JUNHO

3ª SÉRIE E.M. A
1ª AULA às 8h LÍNGUA
PORTUGUESA
“AO VIVO” pelo Skype
magdaluterano@outlook.com

2ª AULA às 9h15
MATEMÁTICA
“AO VIVO”
pelo Skype –
edsonluterano@outlook.com

3ª AULA às 10h30 LÍNGUA
INGLESA
“AO VIVO” pelo Skype

12 DE JUNHO

3ª AULA às 10h30 FÍSICA
“AO VIVO” pelo Skype
cidinhaluterano@outlook.com

2ª AULA às 9h15 QUÍMICA
“AO VIVO” pelo Skype
simoneazzoliniluterano@outlook.
com

3ª AULA às 10h30 FÍSICA
“AO VIVO” pelo Skype
cidinhaluterano@outlook.com

thaisluterano@outlook.com

4ª AULA às 11h45 PLANTÃO 4ª AULA às 11h45 T.C.C.
DE DÚVIDAS DE BIOLOGIA Tirar as dúvidas
“AO VIVO” pelo Skype
POR E-MAIL
adriananascimentoluterano@
outlook.com

marcello@luterano.com.br

4ª AULA às 11h45 PLANTÃO
DE DÚVIDAS DE
MATEMÁTICA
“AO VIVO” pelo Skype
edsonluterano@outlook.com

Para acessar as aulas pelo Skype “ao vivo” é preciso do link que será enviado de 15 a 20
minutos antes do início da aula na linha de transmissão do colégio (2915-7966).

ROTEIRO DE ESTUDOS – SEMANA DE 08 A 12 DE JUNHO - TURMA: 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO A
TIPO: (LC)LIÇÃO DE CASA (T)TRABALHO (LIP)LIVRO INTEGRADO POSITIVO (CA)CADERNO DE ATIVIDADES
(CPT)CADERNO DE PRODUÇÃO TEXTUAL (PRO)PROJETO (SB)STUDENT BOOK (W)WORKBOOK
PROFESSOR
Magda D. Z. Huf

DISCIPLINA
TCC

Magda D. Z. Huf

Leitura
08/06

TIPO

DESCRIÇÃO
Continuar o desenvolvimento do trabalho conforme instruções do
Orientador e Prof. responsável. Encaminhar dúvidas por e-mail.
Leitura de “O Ateneu”, de Raul Pompeia (obra para o vestibular –
UNICAMP). Ler capítulos 5 e 6 e fazer avaliação no Portal.
Obra disponível em Domínio Público:
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000005.pdf

Magda D. Z. Huf

Avaliação aberta de 08 a 12/06
Fazer Proposta de Redação – Portal Positivo - Atividades

Magda D. Z. Huf

Redação
08/06
Literatura
09/06
Leitura
09/06
Língua Portuguesa
12/06
12/06

LIP – L.P.

Cidinha

Física

LC - – 09/6

Magda D. Z. Huf
Magda D. Z. Huf
Magda D. Z. Huf

Aula ao vivo
Fazer exercícios de Hora de Estudo de Literatura, p. 22 a 29.
Aula ao vivo
Fazer exercícios de Hora de Estudo de Língua Portuguesa, p. 25 a
30.
✓ Resolver os exercícios 1 e 2 do livro (página 21)
Leitura do livro das páginas 22 até 24.

Edson Mizikami

Matemática

LIP e CA
09/6
10/6

Resolver os exercícios do LIP e do CA. Continuar com as
pesquisas sobre os Impactos da Covid-19 na Economia, no
Mercado Financeiro e nos Negócios – assunto – Matemática
Financeira. Aguardar o professor iniciar o tópico Matemática
Financeira e o roteiro para o trabalho a ser realizado.

Simone

Química

LIP – 11/6

PÁG32

Adriana Delgado

Biologia

LIP

Adriana Delgado

Biologia

Adriana Delgado

Biologia

Videoaula
(gravada)
LIP

08/06 – Ler o texto “Organologia Vegetal – raiz”, páginas 17 a 20;
destacar os pontos principais.
11/06 – “Organologia Vegetal – raiz”.

Adriana Delgado

Biologia

Adriana Delgado

Biologia

videoaula
(gravada)
LC

THAIS

LÍNGUA
INGLESA

CADERNO
10/6

CRIAR 10 FRASES COM O CONDICIONAL ZERO E 10 FRASES
COM O PRIMEIRO CONDICIONAL. (CADERNO)

THAIS

LÍNGUA
INGLESA

11/6

PESQUISAR PELO MENOS 7 WHITE LIES, DIFERENTE DAS
QUE JÁ ESTUDAMOS. ESCREVER NO CADERNO.

THAIS

LÍNGUA
INGLESA

DOUGLAS

HISTÓRIA

LIP – 10/6

Fazer os exercícios das págs. 17, 18, 19, 25, 29, 30 e 31.

DOUGLAS

SOCIOLOGIA

08/6

Assistir ao documentário “Criança, a Alma do Negócio”. Acesse o
link https://www.youtube.com/watch?v=ur9lIf4RaZ4

12/06 – Ler o texto do LIP “Caule”, páginas 20 a 22, destacando
os pontos principais.
12/06 – “Organologia Vegetal – caule”.
Fazer páginas 13 e 14 (ex. 20 ao 25) do Caderno de atividades.

NÃO PRECISA ENVIAR POR E-MAIL. SERÁ VISTADO
QUANDO RETORNARMOS.

Faça uma reflexão sobre como a propaganda afeta diretamente a
vida das crianças e relacione com o que foi visto em aula.

COLÉGIO LUTERANO SÃO PAULO
EDUCAÇÃO BÁSICA
Reg. 1214/1933 – P.G.E. de 25/07/74 – Regimento DOE 23/04/98

ROTEIRO DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA
PROFESSOR MARCELLO ALBERTI

3ª série do Ensino Médio A - roteiro do dia 09/06/2020
(referente à aula que será dada no dia 16/06/2020)

O aluno deverá copiar no SEU CADERNO DE GEOGRAFIA as perguntas e respostas deste roteiro de
estudos.

Continuação: CHINA
09 – Escreva sobre o governo de DENG XIAO PING (1976-1992)
• Quando Mao Tsé Tung morreu, o Partido Comunista Chinês se reuniu e escolher Deng Xiao Ping
para ser o novo presidente. O povo chinês não acreditou muito nele, pois era baixinho, velho,
feio e fumava como uma chaminé!...mas ele revolucionou a China!
• Sua primeira medida foi fazer um programa de controle da natalidade radical, pois a população
crescia espantosamente e o governo não conseguia dar condições de vida para tanta gente. Deng
fez a LEI DO FILHO ÚNICO em 1979, proibindo a população chinesa de ter mais de um filho.
• O problema é que o povo chinês é muito machista: se é para ter apenas UM filho, que seja
homem! ... veio o “efeito colateral” desta lei: o assassinato ou abandono das recém-nascidas e o
aborto das meninas. Hoje falta mulher na China!
• Apesar de radical, a lei deu certo: a população parou de crescer tanto e o governo conseguiu dar
condições de vida para todos. OBS: esta lei foi revogada em 2017.
• Deng voltou-se então para a ECONOMIA: o país estava arrasado! O povo vivia muito mal e o
atraso da China em relação ao resto do mundo era gritante. Ele fez uma série de mudanças,
colocando TOQUES DE CAPITALISMO para as coisas andarem e funcionarem. Ex.: quem
trabalhasse mais, ganharia mais ... deixou o povo abrir negócios próprios ... permitiu a entrada de
empresas estrangeiras (multinacionais) no país.
• Deu certo! ... numa rapidez incrível, a China começou a se industrializar, se modernizar e
enriquecer. As condições de vida da população melhoraram substancialmente.
• Mas, em Abril de 1989, jovens chineses ocuparam a Praça da Paz Celestial em Beijing (Pequim)
e, num protesto pacífico, pediram a Deng o quê estava faltando na China: DEMOCRACIA e
LIBERDADE. Deng não os ouviu, acreditando que se cansariam e iriam embora. Mas isso não
aconteceu ... O protesto durou mais de 50 dias, atraindo cada vez mais gente: uma multidão se
reuniu na Praça Tianamen (nome da praça em chinês) exigindo reformas políticas!

• Em 04 de Junho, Deng deu ordens para acabar com aquilo! ... o exército invadiu a Praça e matou
todos que estavam no seu caminho. Foi uma matança! Rapidamente o povo se dispersou e o
protesto acabou de modo sangrento. Esse episódio entrou para a história com o nome de
MASSACRE DA PRAÇA DA PAZ CELESTIAL. Nunca mais o povo chinês teve coragem de
protestar.
• O recado de Deng estava dado: LIBERDADE ECONÔMICA TOTAL com LIBERDADE
POLÍTICA ZERO! ... até hoje é assim.
• Deng saiu do poder em 1992 (ele morreu em 1997) e seus sucessores agiram exatamente como
ele.
• Atualmente a China tem espantado o mundo: nunca um país enriqueceu e se modernizou tão
rápido. A China é hoje o 2º país mais rico do mundo, praticamente dominando o comércio
mundial. Está se tornando uma SUPERPOTÊNCIA, com dinheiro, tecnologia e armamentos
(incluindo armas nucleares).
• O atual presidente chinês é XI JINPING.

COLÉGIO LUTERANO SÃO PAULO
EDUCAÇÃO BÁSICA
Reg. 1214/1933 – P.G.E. de 25/07/74 – Regimento DOE 23/04/98

ROTEIRO DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA
PROFESSOR MARCELLO ALBERTI

3ª série do Ensino Médio A - roteiro do dia 11/06/2020
(referente à aula que será dada no dia 18/06/2020)

O aluno deverá copiar no SEU CADERNO DE GEOGRAFIA as perguntas e respostas deste roteiro de
estudos.

COREIA DO NORTE
10 – Escreva sobre o país.
• A Coreia foi invadida pelo Japão e quando a 2ªGM acabou, em 1945, o país se libertou dessa
dominação. A antiga URSS dominou a parte norte do país e os EUA ocuparam a parte sul.
Nenhum dos dois países queria sair de lá. Por isso, a Coreia foi DIVIDIDA em duas nações.
• A parte Norte não aceitou essa divisão e, apoiada pelos soviéticos e chineses, invadiu em 1950 a
parte Sul, para conquistá-la e unir todo o território coreano num único país, com regime
SOCIALISTA.
• Os EUA mandaram tropas para proteger o Sul, começando então a GUERRA DA COREIA, que
aconteceu entre 1950 e 1953.
• No final, nenhuma das potências (EUA e URSS) venceu, e o país continuou dividido, com a
fronteira entre os dois estabelecido pelo PARALELO 38°N. Um acordo de paz nunca foi
assinado, então os dois países continuam tecnicamente em guerra!
• A Coreia do Sul, apoiada pelos EUA e mundo ocidental, se manteve CAPITALISTA: enriqueceu
e hoje é um “Tigre Asiático”. Seu povo tem altíssimo padrão de vida.
• A Coreia do Norte, apoiada pela URSS e China, se tornou SOCIALISTA e mergulhou numa
ditadura repressora e sanguinária como nunca se viu na história do mundo : o poder é exercido
pela família KIM : Kim Il Sung (1948-1994); Kim Jong Il (1994- 2011) e Kim Jong Un ( 2011
até hoje)
• O povo norte-coreano é proibido de ter qualquer contato com o mundo exterior; a entrada de
estrangeiros é quase impossível. A economia socialista do país é um desastre, com crises de
fome e falta de energia elétrica, só para citar dois problemas.
• Embora o povo sofra com a ditadura, “lavagem cerebral” e uma vida horrível, a Coreia do Norte
tem armas nucleares e a todo momento fica ameaçando o Japão e o resto do mundo. Não há, por
enquanto, nenhuma chance de acordo com os malucos que governam o país.

CUBA
11 – Escreva sobre Cuba.
• O país é uma ilha caribenha com lindas praias e clima tropical, bem pertinho dos EUA. Era
governada pelo ditador Fulgêncio Batista. A elite do país vivia muito bem com o dinheiro ganho
com o TURISMO, principalmente dos americanos, que gastavam muita grana com praia +
cassinos + aventuras sexuais. A maioria do povo cubano era pobre, morava na roça e sobrevivia
plantando cana e fumo. (dois produtos de exportação de Cuba: açúcar e charutos)
• O povo estava cansado da exploração, corrupção e ditadura. Foi quando surgiu FIDEL CASTRO,
que ajudado pelo guerrilheiro argentino ERNESTO “CHÊ” GUEVARA, fez uma revolução em
1959, tirando Batista do poder e instalando um regime SOCIALISTA no país.
• Era plena época de Guerra Fria, e os EUA não gostaram, nada disso ...

(OBS: o resumo continua com a próxima aula ...)

