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 TAREFAS DE 18 A 23 DE MARÇO TAREFAS DE 24 A 27 DE MARÇO 

PORT - Correção na Drive. - Correção na Drive. 

ING 
https://drive.google.com/file/d/1SVMpezfUvgB4gnPNT9U
WGLIECziKnhb_/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1SVMpezfUvgB4gnPNT9UWG
LIECziKnhb_/view?usp=sharing  

FILO 
Todas as resoluções das tarefas serão enviadas 
diretamente para a Drive de turma, para a pasta da 
disciplina. 

Todas as resoluções das tarefas serão enviadas diretamente 
para a Drive de turma, para a pasta da disciplina. 

GGF A 
- Os alunos devem consultar a página do IAVE para verificar 

os critérios de classificação. 

HST A 

Os alunos devem consultar a página 142, da Parte 2, do 
manual, e conferir a correção da sua tarefa com as 
ideias chave sobre o Romantismo, presentes na Síntese 
Esquemática. 

Correção das atividades: 
https://drive.google.com/file/d/18JJa5_m2o5lQRh80Qitf9FM_
IZM12Tsj/view?usp=sharing 
 

HCA 
Os alunos devem consultar a página do IAVE para 
verificar os critérios de classificação. 

Os alunos devem consultar a página do IAVE para verificar 
os critérios de classificação. 

BIGE 

Correção dos exercícios solicitados encontra-se 
disponível na Drive da Turma, na pasta “Correção 
Exercícios Manual” 

Correção dos exercícios de final de unidade (pág 104 e 105 
(a partir do exercício 2.1, até ao 5.4) encontra-se na mesma 
pasta, com as páginas devidamente numeradas. 
 
Alerta-se os alunos, ainda, que a professora irá 
disponibilizar, através dos grupos no WhatsApp, 
formulários Google com questões de Biologia e 
Geologia (com acesso às respostas logo após submissão 
do formulário), a realizar de 3 em 3 dias. 

FQA 
- Correção da ficha de trabalho encontra-se disponível na 

Drive de FQA do 11.º Ano, na pasta 
“Tarefas_Suspensão_Letiva”. 

MATA 

Correção da Prova visível em 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3A
aaid%3Ascds%3AUS%3A6ea13be3-3712-4c46-9c77-
f71f73b1f63e  

Correção dos exercícios visível em 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid
%3Ascds%3AUS%3Afcbcbb9b-4e40-411f-97f2-
e733bacd8c52  

MACS Consulta dos critérios de correção no site do IAVE. Consulta dos critérios de correção no site do IAVE. 

EDF - - 

GD A  Correção em pdf na drive.  Correção em pdf na drive. 

DES A - - 
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