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

22 DE JUNHO
3ª SÉRIE E.M. A

23 DE JUNHO
3ª SÉRIE E.M. A

24 DE JUNHO
3ª SÉRIE E.M. A

25 DE JUNHO
3ª SÉRIE E.M. A

26 DE JUNHO
3ª SÉRIE E.M. A

1ª AULA às 8h
MATEMÁTICA
“AO VIVO” pelo

1ª AULA às 8h LÍNGUA
PORTUGUESA
“AO VIVO” pelo

1ª AULA às 8h
MATEMÁTICA
“AO VIVO” pelo

1ª AULA às 8h FÍSICA
“AO VIVO” pelo

1ª AULA às 8h LÍNGUA
PORTUGUESA
“AO VIVO” pelo

2ª AULA às 9h15
EDUCAÇÃO FÍSICA
“AO VIVO” pelo

2ª AULA às 9h15
MATEMÁTICA
“AO VIVO” pelo

2ª AULA às 9h15 HISTÓRIA
“AO VIVO” pelo

2ª AULA às 9h15
MATEMÁTICA
“AO VIVO” pelo

2ª AULA às 9h15 QUÍMICA
“AO VIVO” pelo

3ª AULA às 10h30
FILOSOFIA
“AO VIVO” pelo

3ª AULA às 10h30 ESTUDOS

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

3ª AULA às 10h30 FÍSICA
“AO VIVO” pelo

3ª AULA às 10h30 FÍSICA
“AO VIVO” pelo

4ª AULA às 11h45
SOCIOLOGIA
“AO VIVO” pelo

4ª AULA às 11h45 QUÍMICA
“AO VIVO” pelo

PREPARATÓRIOS PARA O
ENSINO SUPERIOR

“AO VIVO” pelo

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

Acesse às aulas “ao vivo” pelo Calendário do Microsoft Teams.

4ª AULA às 11h45 PLANTÃO
DE DÚVIDAS DE
MATEMÁTICA
“AO VIVO” pelo

ROTEIRO DE ESTUDOS – SEMANA DE 22 A 26 DE JUNHO - TURMA: 3ª 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
Leitura
22/06

TIPO

DESCRIÇÃO
Leitura de “O Ateneu”, de Raul Pompeia (obra para o vestibular –
UNICAMP). Ler capítulos 9 e 10 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 22 a 26/06
Ler p. 31 e 32, responder as questões da p. 32, 33 e 34.

Literatura
22/06
Literatura
23/06
Literatura
23/06
Língua Portuguesa
26/06
Língua Portuguesa
26/06

LIP - LIT

LIP - LP

Ler p. 32 e fazer exercícios das páginas 33 e 34.

Magda D. Z. Huf

TCC

10/7 (data
limite)

Continuar escrevendo o artigo conforme indicações do
Orientador e do Professor responsável. Data final para entrega
10 de julho.

Cidinha

Física

LIP – 23/6

Exercícios 1 ao 13 do livro página 32.

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

Aula ao vivo
LIP - LIT

Fazer p. 40 e 41
Aula ao vivo

Edson Mizikami

Matemática

LIP e CA
23/6 e 24/6

Seguir as orientações nas aulas ao vivo pelo Microsoft Teams
quanto aos exercícios propostos e tarefas: estar sempre em mãos
com o LIP e o CA (volume 10). Realizar o trabalho de Matemática
Financeira individualmente ou em grupo de até 3 alunos, conforme
as instruções contidas em arquivo em PDF dado em aula.

Adriana Delgado

Biologia

Vídeo aula
(gravada)

22/06 – “Organologia Vegetal (Frutos e sementes)”.

LIP
LIP

22/6 - Fazer a trilha do Positivo On Unidade 19 – “Histologia e
organologia vegetal” - até 30/06.
Essa atividade vale ponto de lição. Não deixem de fazer!!!
25/06 – Ler as páginas 26 a 30 (Frutos e sementes) e destacar
os pontos principais.
26/06 – Fazer as atividades das páginas 31 e 32 (ex. 1 ao 6).

Vídeo aula
(gravada)

26/06 – Correção das páginas 31 e 32 do LIP.

LÍNGUA
INGLESA
LÍNGUA
INGLESA
LÍNGUA
INGLESA

CA – 24/6

PAGE 13

24/6

LER O TEXTO, RESUMI-LO EM INGLÊS OU PORTUGUÊS E
RESPONDER O EXERCÍCIO.
FAZER NO WORD O RESUMO E ENVIAR POR E-MAIL:
thais@luterano.com.br até 28/06 valor: 2,0

Marcello

Geografia

23/6

Simone

Química

LIP – 25/6

THAIS
THAIS
THAIS

25/6

EX. 12

Assistir à videoaula no site do colégio em “Materiais
Complementares” – Youtube.
Folhas Avulsas – Copiar no caderno.

Leitura pág. 51

DOUGLAS

HISTÓRIA

Trilha
Positivo On
24/6

DOUGLAS

SOCIOLOGIA

LIP – 22/6

Fazer a trilha da Unidade 44 (Guerra da Coreia e Guerra do
Vietnã)

Fazer os exercícios do LIP nas páginas 17, 18, 22, 24 e 28

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 Ensino Médio A - roteiro do dia 23/06/2020
(referente à aula que será dada no dia 30/06/2020)
O aluno deverá copiar no SEU CADERNO DE GEOGRAFIA as perguntas e respostas deste roteiro de
estudos.

Continuação: CUBA
11 – Escreva sobre Cuba (continuação).
• Os EUA ameaçaram Cuba, prometendo que iriam invadir a ilha e restaurar o antigo governo.
• Fidel Castro pediu ajuda à URSS, que secretamente instalou mísseis nucleares no país, todos
apontados para os EUA. Se os americanos invadissem a ilha, os mísseis seriam disparados em
direção das grandes cidades americanas!
• Quando os EUA souberam disso, ficaram louco de raiva, e ameaçaram declarar guerra contra os
soviéticos ... quase estourou a Terceira Guerra Mundial! Foi o momento mais tenso da Guerra
Fria, e ficou conhecido como a “Crise dos Mísseis de Cuba”, em 1962.
• No final, EUA e URSS fizeram um acordo (e o mundo respirou aliviado!): os soviéticos
retirariam todos os mísseis de Cuba e levariam de volta para a URSS ... e os americanos não
invadiriam a ilha. Assim foi feito.
• Os americanos prometeram que não invadiriam Cuba (tanto que não o fizeram) ..., mas não
prometeram nada em relação a SABOTAR o máximo possível o país! Então, a partir daí, os
EUA começaram um EMBARGO ECONÔMICO contra Cuba: os EUA e todos os países aliados
dos americanos estavam proibidos de fazer qualquer tipo de comércio, parceria, acordo com
Cuba e de ter qualquer relação com o país. Os EUA acreditaram que desse jeito acabariam
“sufocando” o governo socialista cubano, levando-o à falência.
• Mas os cubanos deram um jeito de sobreviverem ao embargo: passaram a só fazer comércio e se
relacionar com a URSS e os países socialistas do mundo. A URSS deu muita ajuda ao governo
cubano, comprando bem caro os produtos cubanos e vendendo bem barato ao país tudo o que
Cuba precisava. Era uma ajuda de “pai para filho!”
• Com essa “gorda” e generosa ajuda econômica dos soviéticos (e de outros países socialistas),
Cuba se manteve e é inegável que o padrão de vida do povo cubano melhorou muito: agora todos
tinham acesso à educação, saúde, moradia, trabalho ...

• Mas ... Fidel, como todo líder socialista, se tornou um DITADOR, perseguindo ferozmente seus
opositores, censurando todos os meios de comunicação da ilha e instalando um tipo de “KGB”
para vigiar, prender, torturar e matar qualquer um que fosse contra ele. O povo cubano não tinha
LIBERDADE e DEMOCRACIA. E Fidel ia ficando 10 ... 20 ... 30 ... 40 anos no poder!
• Tudo ia relativamente bem até 1989, quando caiu o Muro de Berlim, os países socialistas da
Europa voltaram ao capitalismo e até a URSS acabou em 1991. Toda a ajuda que entrava em
Cuba sumiu! ... o país, sem essa ajuda, entrou numa terrível CRISE ECONÔMICA, onde faltava
tudo: comida, energia elétrica, petróleo, remédios, roupas ... tudo! O povo sofreu demais durante
mais de 20 anos. Muita gente, desesperada, tentava fugir de bote para os EUA: eram os
“balseros”. Alguns conseguiram, mas a maioria era interceptada pela Marinha cubana, levada de
volta ao país e presa!
• Em 2008, velho e doente, Fidel delegou o poder a seu irmão, RAUL CASTRO. Mas na verdade
Fidel continuou governando, porque ele dizia ao irmão tudo o que ele deveria fazer. Para piorar,
o povo cubano não gosta nem um pouco de Raul Castro!
• Em 2015, o presidente americano BARACK OBAMA fez uma série de acordos de aproximação
com Cuba, decretando o FIM DO EMBARGO ECONÔMICO. Desde então, o país tem
melhorado economicamente, com a entrada de turistas, dólares e investimentos. Mas no aspecto
político, Cuba ainda vive uma DITADURA.
• Fidel Castro morreu em 2016, aos 90 anos.
• Em 2018, velho e desgastado, Raul Castro passou o poder a MIGUEL DIAZ-CANEL. Muitos
têm a esperança de que o novo presidente dê um pouco de democracia e liberdade para o sofrido
povo cubano.

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 Ensino Médio A - roteiro do dia 25/06/2020
(referente à aula que será dada no dia 02/07/2020)
O aluno deverá copiar no SEU CADERNO DE GEOGRAFIA as perguntas e respostas deste roteiro de
estudos.

GUERRA DO VIETNÃ
12 – Escreva sobre a Guerra do Vietnã.
• O Vietnã era uma colônia francesa na antiga Indochina e conseguiu a sua independência em
1954. Mas daí, o líder da independência, HO-CHI-MIHN, cismou que o país deveria se tornar
SOCIALISTA. A maioria do povo não queria isso.
• Então, para conseguir alcançar seu objetivo, Ho-Chi-Mihn treinou guerrilheiros para tomar o
poder à força. Eles eram os VIETCONGUES, que levaram o país a uma guerra civil.
• Ho-Chi-Mihn e seus vietcongues (apoiados pela URSS e China) conseguiram instalar o
Socialismo apenas na parte norte do país, o sul continuou capitalista (apoiado pelos EUA).
O país foi DIVIDIDO: Vietnã do Norte (socialista) e Vietnã do Sul (capitalista)
• Ele não aceitou a divisão do país e INVADIU a parte sul do Vietnã. O povo do sul pediu ajuda
aos EUA e soldados americanos foram mandados para lutar lá a partir de 1963. Começava a
Guerra do Vietnã.
• Os americanos acharam que ganhariam a guerra rapidamente, afinal eram o país mais poderoso
do mundo. Mas os americanos morriam aos milhares e a guerra não acabava nunca! Isso
acontecia porque os vietcongues conheciam muito bem a selva e estavam acostumados com o
calor, umidade e chuvas fortes do país, coisas que os americanos nunca tinham visto antes. Além
disso, os vietcongues faziam armadilhas na selva, armas rústicas com bambu e se escondiam em
túneis debaixo da selva. Os americanos não esperavam encontrar um povo pobre e analfabeto tão
difícil de vencer!
• A guerra não terminava, e soldados americanos iam morrendo. Já era 1967 e os EUA
radicalizaram: começaram a jogar AGENTE LARANJA (um veneno para plantas) sobre a
floresta, com o objetivo de destruí-la para os vietcongues não terem mais onde se esconder.
Milhões de toneladas desse veneno foram despejados sobre as selvas vietnamitas, envenenando
tudo que estivesse no caminho. Até hoje nascem crianças deformadas por causa da intoxicação
do solo e da água. Mas os vietcongues não se renderam.
• Daí, os americanos radicalizaram de vez: passaram a jogar NAPALM (bomba incendiária de
gasolina gelatinosa que gruda na pele e queima até os ossos) sobre o povo vietnamita, para levar
o terror à população e forçar uma rendição. Era um absurdo!!! ... o mundo inteiro ficou contra os
EUA e a imprensa noticiava todos os dias aquelas monstruosidades contra o povo indefeso.

A foto mais famosa da Guerra do Vietnã: a menina queimada com napalm.

• A guerra se prolongava demais e o povo dos EUA começou a se cansar dela: começaram a
acontecer muitos protestos pedindo que os EUA saíssem do Vietnã. Mas o governo não ouvia os
pedidos do povo e mandava mais soldados para lá.
• A partir de 1967 surgiu o movimento HIPPIE, onde jovens abandonavam tudo, se tornando quase
“mendigos”, queimavam todos os documentos e se recusavam a ir lutar no Vietnã ou em
qualquer outra guerra. O lema dos hippies era “PAZ E AMOR” e “FAÇA AMOR, NÃO FAÇA
GUERRA”.
• O movimento hippie se espalhou pelo mundo e os protestos contra a guerra do Vietnã passaram a
acontecer em todo o globo. Era muita pressão contra os EUA!
• Em 1973, finalmente os EUA resolveram tirar os soldados de lá. Os vietcongues aproveitaram e
TOMARAM O PAÍS INTEIRO. Até chegaram a invadir a embaixada americana em Saigon (que
era a capital do Vietnã do Sul) para matar os americanos que estavam abrigados ali.
• Com o país inteiro conquistado pelos vietcongues, o Vietnã voltou a ser um único país e se
tornou inteiramente socialista. Os vietcongues venceram.
• Esta foi a única guerra que os EUA perderam até hoje, e eles não se conformam com isso.

