
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 08 a 10/06/2020 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 

 
 

 

SEGUNDA-FEIRA 

 

Português 

✓ Conteúdo: Processo de Formação de Palavras 

Clique aqui para assistir a videoaula I da professora; 

Clique aqui para assistir a videoaula II da professora. 

 

Geografia 

✓ Colocar em dia todas as atividades solicitadas nas aulas anteriores. 

 

Produção de Texto 

✓ Colocar em dia todas as atividades solicitadas nas aulas anteriores. 

 

Arte 

✓ Colocar em dia todas as atividades solicitadas nas aulas anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MPCGwj53ZUKfpN6VkBqfyaiuKrvCgMROploka4O5hXNURUZXTEU5T1EwR0JWV09ENTU1RUhETlpDUC4u
https://youtu.be/hbpVX-X6ERw
https://youtu.be/UNV0WjQFobU


TERÇA-FEIRA 

 

Biologia 

✓ Conteúdo: Citoplasma 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Material FTD: Caderno Mais módulo 2; 

Fazer páginas 17 a 21 atividades 1 a 13. 

 

Química 

✓ Colocar em dia todas as atividades solicitadas nas aulas anteriores. 

 

História 

✓ Colocar em dia todas as atividades solicitadas nas aulas anteriores. 

 

 

 

QUARTA-FEIRA 

 

Física 

✓ Conteúdo: Vetores 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 
 

Espanhol 

✓ Colocar em dia todas as atividades solicitadas nas aulas anteriores. 

 

Sociologia 

✓ Colocar em dia todas as atividades solicitadas nas aulas anteriores. 

 

 

 

QUINTA-FEIRA 

 

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. 

 

Literatura 

✓ Colocar em dia todas as atividades solicitadas nas aulas anteriores. 

 

Informática 

✓ Colocar em dia todas as atividades solicitadas nas aulas anteriores. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/iHLa_tNvPJQ
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/profpaulo/FiSICA1ANOATIVIDADESVETORES.pdf
https://youtu.be/xHOwBnUmuQY
https://youtu.be/KBOUv974r9I


SEXTA-FEIRA 

 

Educação Física 

✓ Conteúdo: Fundamentos do Futsal em Espaço Limitado 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor.  
 

✓ Conteúdo: Exercícios Posturais  

Clique aqui para assistir a videoaula I da professora;  

Clique aqui para assistir a videoaula II da professora. 

 

Inglês 

✓ Colocar em dia todas as atividades solicitadas nas aulas anteriores. 

 

Ensino Religioso 

✓ Colocar em dia todas as atividades solicitadas nas aulas anteriores. 

 

Filosofia 

✓ Colocar em dia todas as atividades solicitadas nas aulas anteriores. 
 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IeIDQlabX1w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SPjWukTtdfA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=V81Yy3P6Pcw&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/roteiroestudos.pdf
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