
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 01 a 05/06/2020 Ano: 8º 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: Vozes do Verbo - Revisão 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

ORL 

✓ Conteúdo: Artigo de Opinião 

Clique aqui para assistir o vídeo da professora; 

Clique aqui para fazer download da correção da tarefa; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: Projeto de Valores 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Números Reais - Irracionais (Resolução Comentada) 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: Conjuntos dos Números Reais 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: Propriedades de Potências (Resolução Comentada) 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Filosofia 

✓ Conteúdo: Expressar-se É Revelar-se - Lógica e Ética 

Material: Coleção Novo Espaço Filosófico Criativo; 

Investigação: O que é um raciocínio lógico? 

Como conduzir nossas ideias com lógica? 

A lógica serve para quê? 

Texto página 41 - Unidade 02. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MPCGwj53ZUKfpN6VkBqfyaiuKrvCgMROploka4O5hXNURUZXTEU5T1EwR0JWV09ENTU1RUhETlpDUC4u
https://www.youtube.com/watch?v=L8nzkvW-JGA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0MFPxKAEeac
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/8a/8AnoORLArtigoDeOpiniaoCorrecaoDaTarefa.ppsx
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/8a/8AnoORLArtigoDeOpiniaoTarefaProducaoTextual.doc
https://www.youtube.com/watch?v=M7A6KRH7FRI&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/atividadesere/8ANOMOD2CAP1p62a65.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hANcoYjUoZg
https://www.youtube.com/watch?v=0NQSJOcVf9E
https://www.youtube.com/watch?v=P9doSQj3QsU


Geografia 

✓ Conteúdo: Pobreza, Fome e Exclusão Social e Desigualdades Internacionais 

Fazer a reescrita da prova no caderno, com enunciados.  

Clique aqui para fazer download da Prova On-line. 

 

✓ Conteúdo: Organismos Internacionais 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para assistir sugestão de vídeo para saber mais sobre a OCDE; 

Ler e grifar palavras ou frases importantes das páginas 87 e 92; 

Fazer no caderno, com enunciado os exercícios: Texto e ação - p. 86 - 

1 e 2, Texto e ação - p. 92 - 1 e 2 e Texto e ação - p. 95 - 1 e 2. 

 

Clique aqui para fazer download da correção da atividade da semana 

anterior. 

 

Inglês 

✓ Conteúdo: Past Progressive 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

História 

✓ Conteúdo: As Independências na América Espanhola 

Fazer leitura das páginas 96 a 105; 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Fazer as atividades das páginas 106, 108 e 109. 

 

Clique aqui para fazer download do gabarito da atividade da 

semana anterior. 

 

Arte 

✓ Conteúdo: Máscara de Proteção Criativa 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Ciências 

✓ Conteúdo: Gestação e Parto  

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

ATIVIDADE: 1) Descrever a formação de evolução de um novo 

ser, da fecundação ao nascimento; 2) Fazer uma breve pesquisa 

sobre: Parto normal e parto cesariana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/8a/Prova8anoonline.pdf
https://youtu.be/9JHRPS4rTL8
https://www.youtube.com/watch?v=3Jld8cULyNc
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/8a/Correcaodasatividadesp76ep80.doc
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/8a/Correcaodasatividadesp76ep80.doc
https://youtu.be/FhZWabmzUvA
https://youtu.be/RCPmnbpTvr0
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/8a/Gabarito8anoPagina95semana01a05do06.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/8a/Gabarito8anoPagina95semana01a05do06.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=O2olzWQh-_s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=P3GeWFjIYrc&feature=youtu.be


Educação Física 

✓ Conteúdo: Alongamento 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

✓ Conteúdo: Basquete - Fundamentos 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Orientação da atividade: grave um vídeo de um minuto praticando 

qualquer tipo de atividade física. Utilize o uniforme e envie para o 

e-mail do(a) respectivo(a) professor(a). Será considerada na Ficha 

Diagnóstica as participações, sejam criativos e divirtam-se! 
 

✓ Conteúdo: Yoga e Meditação 

Fazer trabalho trimestral como orientado no Cronograma de 

Avaliações. Deverá ser entregue aos professores no retorno às 

aulas presenciais. 

 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=36XwskNIGSM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8MA2h93685U&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/roteiroestudos.pdf
mailto:profadriano@colegiovsjose.com.br
mailto:profbetty@colegiovsjose.com.br
mailto:profcarolina@colegiovsjose.com.br
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