
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 15 a 19/06/2020 Ano: 2º EM Turma: A 
 

 

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 

 
 

Orientação Escolar 

✓ Conteúdo: Hábitos de Estudos 

Clique aqui para assistir o vídeo da Orientadora Educacional. 

 

SEGUNDA-FEIRA 

 

Português 

✓ Conteúdo: Período Composto por Coordenação 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Geografia 

✓ Conteúdo: Espaço Agrário Mundial e Conceitos Econômicos.  

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Produção de Texto 

✓ Conteúdo: Discutindo Tema do ENEM - Os Caminhos Para Se 

Combater a Intolerância Religiosa no Brasil 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MPCGwj53ZUKfpN6VkBqfyaiuKrvCgMROploka4O5hXNURUZXTEU5T1EwR0JWV09ENTU1RUhETlpDUC4u
https://www.youtube.com/watch?v=ny4KWMHj6ts&feature=youtu.be
https://youtu.be/olEC9t9ZN9Y
https://youtu.be/W_nCCK0Ii5c
https://youtu.be/54ATbp59AUg


TERÇA-FEIRA 

 

Biologia 

✓ Conteúdo: Fisiologia Vegetal III - Fotossíntese - Resolução de Atividades 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Material FTD: Módulo 6, capítulo 18; 

Fazer páginas 20 e 21 atividade 8 a 12; 

Responder as atividades complementares: a partir da página 32 - 

atividades praticar 8 a 13 e atividades aprofundar 6 a 11.  
 

Química 

✓ Conteúdo: Influências na Velocidade das Reações Químicas 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Material FTD: MÓDULO 6 - Capítulo 17; 

Páginas 19 e 20 exercícios 6 ao 11. 

 

Clique aqui para fazer download do Material de Apoio I da Aula 

Ao Vivo - Microsoft Teams da semana; 

Clique aqui para fazer download do Material de Apoio II da Aula 

Ao Vivo - Microsoft Teams da semana. 

 

História 

✓ Conteúdo: Primeiro Reinado e Período Regencial 

Fazer leitura das páginas 21 a 27; 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 
 

Atividade das páginas 28 a 35, gabarito página 37 e 38. 

 

QUARTA-FEIRA 

 

Física 

✓ Conteúdo: Dilatação Térmica 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Espanhol 

✓ Conteúdo: Formas de Uso del Verbo "Quedar" |  

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Clique aqui para visualizar Playlist com os conteúdos anteriores.  

 

Sociologia 

✓ Conteúdo: Capitalismo 

Fazer leitura das páginas 4 a 11; 

Clique aqui para ouvir o podcast do professor. 

 

 

 

https://youtu.be/g9e1Yc_aas0
https://www.youtube.com/watch?v=Cm_5ZmmxJnE
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/2a/AULAONLINE3CORRECAOEXERCICIOS.ppsx
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/2a/AULAONLINE3CORRECAOEXERCICIOS.ppsx
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/2a/Influenciasvelocidadequimicas.ppsx
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/2a/Influenciasvelocidadequimicas.ppsx
https://youtu.be/2BSumoTM1cg
https://youtu.be/wVJZPt8D4gE
https://youtu.be/WlD3oR9V7HA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLchrtxEahcwEwqbGup5KVSmyGlPaLIIsa
https://youtu.be/shcolgATo_c


QUINTA-FEIRA 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Modelos Matriciais (Equações Matriciais - Parte II - 

Exercícios & Criptografia) 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: Modelos Matriciais (Determinantes 2x2, 3x3, Regra de 

Sarrus) 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Literatura 

✓ Conteúdo: Questão Coimbrã e Antero de Quental 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Informática 

✓ Conteúdo: Comandos do HTML 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

SEXTA-FEIRA 

 

Educação Física 

✓ Conteúdo: Condicionamento Físico 

Clique aqui para assistir a videoaula I da professora; 

Clique aqui para assistir a videoaula II da professora. 

 

✓ Conteúdo: Fundamentos de Handebol 

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: Voleibol 

Fazer trabalho trimestral como orientado no Cronograma de 

Avaliações. Deverá ser entregue aos professores no retorno às 

aulas presenciais. 

 

Inglês 

✓ Conteúdo: Past Perfect Continuous 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Filosofia 

✓ Conteúdo: Kant e o Iluminismo 

Material: FTD Módulo 04 Capítulo11 - Atividades: 1, 2, 3, 4 e 5 

das páginas 10 e 14. 

https://www.youtube.com/watch?v=oRm_8d-W2O4
https://www.youtube.com/watch?v=n759maf10X4
https://youtu.be/N0XOiJaWInU
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/2a/Atividades4Informatica2EMA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xGca34aNMYY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9vIzQenLozY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=K87awsPzt6I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zeiBECq5Q0A&feature=youtu.be


 

Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: Pluralidade Cultural e Preconceito 

Clique aqui para fazer download do podcast da professora. 

 

 

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/arquivos/ere/2empluralidade.mp3
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/roteiroestudos.pdf
mailto:profadriano@colegiovsjose.com.br
mailto:profbetty@colegiovsjose.com.br
mailto:profbrunameira@colegiovsjose.com.br
mailto:profcaio@colegiovsjose.com.br
mailto:profconsuelo@colegiovsjose.com.br
mailto:profdaniel@colegiovsjose.com.br
mailto:profdenilso@colegiovsjose.com.br
mailto:profkarla@colegiovsjose.com.br
mailto:profketlyn@colegiovsjose.com.br
mailto:proflucirene@colegiovsjose.com.br
mailto:profmarcelo@colegiovsjose.com.br
mailto:profpauloroberto@colegiovsjose.com.br
mailto:profrosana@colegiovsjose.com.br
mailto:profthiago@colegiovsjose.com.br
mailto:profwanessa@colegiovsjose.com.br

