
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 01 a 05/06/2020 Ano: 1º EM Turma: A/B 
 

 

Clique aqui e faça seu Registro Diário de Presença. 
Atenção pais e estudantes, o Registro Diário de Presença deve ser preenchido todos os dias! 

 

HORÁRIO ON-LINE - PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS 

 
 

Português 

✓ Conteúdo: Processo de Formação de Palavras – Derivação 

Clique aqui para assistir a videoaula I da professora; 

Clique aqui para assistir a videoaula II da professora; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Literatura 

✓ Conteúdo: A Farsa de Inês Pereira 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Produção de Texto 

✓ Conteúdo: Relatos do Cotidiano - Crônica 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Inglês 

✓ Conteúdo: Imperatives 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

História 

✓ Conteúdo:  O Mundo Clássico - O Berço do Ocidente   

Roma Antiga - Triunvirato 

Fazer leitura das páginas 27 a 35; 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Fazer atividades das páginas 25 e 26 - Gabarito na página 47. 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MPCGwj53ZUKfpN6VkBqfyaiuKrvCgMROploka4O5hXNURUZXTEU5T1EwR0JWV09ENTU1RUhETlpDUC4u
https://youtu.be/nIUWWs0cZY4
https://youtu.be/rnST0ZAQkb8
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/1ANOPORTUGUESEXERCICIOSPROCESSOFORMACAOPALAVRAS.pdf
https://youtu.be/qZC2PbDiEX4
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/1ANOPRODUCAOTEXTOCRONICARESISTENTES.pdf
https://youtu.be/_Y31_GgAadw
https://youtu.be/-xiBfR0cBhs


Filosofia 

✓ Conteúdo: A História da Filosofia e Seus Métodos 

Material: FTD Módulo1 - Capítulo 03; 

Atividades da página 07. 

 

Física 

✓ Conteúdo: Decomposição de Vetores 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: Cinemática Vetorial 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: Composição de Movimentos 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 
 

Sociologia 

✓ Conteúdo:  Cultura e Sociedade   

Fazer leitura das páginas 04 a 08; 

Clique aqui para ouvir o podcast do professor. 
 

Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: Bullying e Cyberbullying 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Biologia 

✓ Conteúdo: Citoplasma - Resolução de Atividade 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

MATERIAL FTD: Módulo 2, Capítulo 5; 

ATIVIDADES: Páginas 20 e 21 e Atividades Complementares 

Página 44 a 46 (Atividades 1 a 8). 

 

Educação Física 

✓ Conteúdo: Alongamento 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

✓ Conteúdo: Basquete - Fundamentos 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Espanhol 

✓ Conteúdo: Corrección de la actividad acerca de las Profesiones y 

actividad del libro acerca de La Pantalla 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Arte 

✓ Conteúdo: Máscara de Proteção Criativa 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OoiQAIGJNIY
https://www.youtube.com/watch?v=gQjJedlCSFI
https://www.youtube.com/watch?v=he3CzrBvnoI
https://youtu.be/5s4S0-Rf40g
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/atividadesere/1EMBULLYINGECYBERBULLYING.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qZqaniNewic&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=36XwskNIGSM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8MA2h93685U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XxMATKZ2Tsk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=O2olzWQh-_s&feature=youtu.be


Química 

✓ Conteúdo: Ligações Metálicas de Caráter Covalente 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

✓ Conteúdo: Ligações Químicas 

Pesquisa Avaliativa: O trabalho deve estar dentro das normas 

orientadas pelo Colégio e deverá conter no mínimo os seguintes 

tópicos: 

Escolher umas das ligações químicas que estudamos; 

Apontar como elas ocorrem, quais as condições necessárias para 

tal; 

Aplicações ou onde a encontramos no cotidiano; 

Benefícios ou malefícios do excesso da ligação. 

**Entrega até 22/06/2020 via e-mail** 

 

Informática 

✓ Conteúdo: Software, Processadores de Texto, Arquivos de Texto 

(PDF, TXT, DOCX, etc) 

Clique aqui para fazer download do material de apoio. 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Função Polinomial do 1º Grau 

Clique aqui para assistir a videoaula I do professor; 

Clique aqui para assistir a videoaula II do professor. 

 

Geografia 

✓ Conteúdo: Bacias Hidrográficas 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iyYxBdd-BxQ&t=7s
https://bit.ly/3cjIKyV
https://www.youtube.com/watch?v=h2vZ0KEZuik&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jm4DWjLY_TA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_IWj2T6qUAg&feature=youtu.be


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 

Bruna profbrunameira@colegiovsjose.com.br  

Caio  profcaio@colegiovsjose.com.br 

Consuelo profconsuelo@colegiovsjose.com.br 

Daniel profdaniel@colegiovsjose.com.br 

Denilso profdenilso@colegiovsjose.com.br 

Karla profkarla@colegiovsjose.com.br 

Ketlyn profketlyn@colegiovsjose.com.br 

Lucirene proflucirene@colegiovsjose.com.br 

Marcelo profmarcelo@colegiovsjose.com.br 

Paulo Roberto profpauloroberto@colegiovsjose.com.br 

Rosana  profrosana@colegiovsjose.com.br 

Thiago  profthiago@colegiovsjose.com.br 

Wanessa profwanessa@colegiovsjose.com.br 

 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/roteiroestudos.pdf
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