
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 02 a 03/04/2020 Ano: 7º Turma: A/B 
 

 

Inglês 

✓ Conteúdo: Present progressive (negative and interrogative forms) 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

Clique para fazer download da faixa de áudio da atividade on-line. 
 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Adição Algébrica 

Revisão de conteúdo: análise de gráficos números negativos p.72 e 

73. 
 

Arte 

✓ Conteúdo: Arte é linguagem Metalinguagem - História em 

quadrinhos   

Leitura do livro de Arte: Capítulo 1 páginas 26-41. 

 

Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: Somos Livres? 

Leitura e atividades no livro:  

• Arte que Encanta; 

• Os Povos e o Sagrado; 

• Outros Olhares. 

Leitura no livro e atividades no Diário de Bordo (caderno): 

• O Cuidado com o Mundo – post its no Diário de Bordo; 

• Além da Imagem – responder a questão abaixo da imagem 

no Diário de Bordo. 

 

Geografia 

✓ Conteúdo: Indicadores Sociais 

Fazer no caderno o exercício: Lendo a imagem - página 37 - A e B; 

Ler o texto complementar: ENTENDA: O que é o PIB e como ele é 

calculado - páginas 38 e 39. E produza no caderno um breve 

resumo sobre ele; 

Sugestões de vídeos no youtube:  

PIB: o que é, para que serve e como é calculado? IBGE explica. 

https://www.youtube.com/watch?v=lVjPv33T0hk 

O que é PIB?  

https://www.youtube.com/watch?v=DA7CHD9NXEM 
 

 

ORL 

✓ Conteúdo: Leitura de artigo  

Clique para assistir ao vídeo da professora; 

Ler o artigo sobre os caraíbas no site:  

https://escola.britannica.com.br/artigo/cara%C3%ADba/480905 
Em seguida, resumir o artigo no caderno. Limite de linhas: 8 a 10. 

https://www.youtube.com/watch?v=9fBeV0Dy3Ww&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/7a/Audio7ano.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=lVjPv33T0hk
https://www.youtube.com/watch?v=DA7CHD9NXEM
https://www.youtube.com/watch?v=u9_crNlN4G8&feature=youtu.be
https://escola.britannica.com.br/artigo/cara%C3%ADba/480905


Ciências 

✓ Conteúdo: Biomas do Brasil 

Fazer o trabalho sobre Biomas do Brasil, previsto em nosso 

cronograma; 

Fazer leitura sobre zonas de transição. (P. 68 à 71); 

Fazer uma síntese (resumo), sobre essas zonas de transição em seu 

caderno; 

Fazer os exercícios p. 72 e 73. No caderno com enunciado. 

 

História 

✓ Conteúdo: Cultura e Sociedade na Baixa Idade Média 

Peste Negra 

Análise e reflexão sobre o passado e a conexão com o presente 

 

 

Se houver dúvida referente ao conteúdo de qualquer uma das aulas 

encaminhadas, você poderá entrar em contato com o(a) professor(a) por 

meio do e-mail que foi disponibilizado para tira-dúvidas.  

Mas atenção: somente nos horários específicos conforme ROTEIRO DE 

ESTUDOS (clique aqui para o download).  

 

Colocar no campo assunto do e-mail, seu nome e turma. 

PROFESSOR(A) E-MAIL 

Adriano profadriano@colegiovsjose.com.br 

Betty  profbetty@colegiovsjose.com.br 

Carolina profcarolina@colegiovsjose.com.br 

Clarisse profclarisse@colegiovsjose.com.br  

Consuelo profconsuelo@colegiovsjose.com.br 

Daniel profdaniel@colegiovsjose.com.br  

Deise profdeise@colegiovsjose.com.br 

Denilso profdenilso@colegiovsjose.com.br 

Karla profkarla@colegiovsjose.com.br 

Lucirene proflucirene@colegiovsjose.com.br 

Marcelo profmarcelo@colegiovsjose.com.br  

Nelci profnelci@colegiovsjose.com.br 

Paulo Roberto profpauloroberto@colegiovsjose.com.br 

Renata profrenata@colegiovsjose.com.br  

Samuel profsamuel@colegiovsjose.com.br  

Thiago  profthiago@colegiovsjose.com.br  
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