
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 22 a 26/06/2020 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! 

 

Clique aqui para visualizar o Calendário de Provas On-line 2. 
 

HORÁRIO ON-LINE - PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS 

 
 

Projeto Interdisciplinar 

✓ Conteúdo: Racismo - Perspectivas Interdisciplinares 

Clique aqui para fazer download da Carta de Apresentação; 

Clique aqui para visualizar o Convite; 

Clique aqui para assistir a Live no dia 25 de junho às 19h. 

 

 

SEGUNDA-FEIRA 

 

Português 

✓ Conteúdo: Processo de Formação de Palavras 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Geografia 

✓ Conteúdo: Introdução aos Solos 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Produção de Texto 

✓ Conteúdo: Crônica 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Arte 

✓ Conteúdo: Renascimento 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MPCGwj53ZUKfpN6VkBqfyaiuKrvCgMROploka4O5hXNURUZXTEU5T1EwR0JWV09ENTU1RUhETlpDUC4u
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/provaonlinemedio2.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/GrupoAtualidadesRacismo.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/ConviteAtividade.jpeg
https://www.youtube.com/watch?v=6lUfjldoWQQ
https://youtu.be/_OxFRLjbO8s
https://youtu.be/A5gm9uN_98w
https://youtu.be/57r2h73v5c0
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/rosana22/1ANOAGORATODOMUNDOTEMOPINIAO.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HUVe4IG3JE4&feature=youtu.be


TERÇA-FEIRA 

 

Biologia 

✓ Conteúdo: Fotossíntese 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Material FTD: Módulo 2, capítulo 5 - página 34 a 41. 

 

Química 

✓ Conteúdo: Polaridade e Interações Intermoleculares 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora 

 

✓ Conteúdo:  Interações Intermoleculares. 

Correção de exercícios, capítulo 5 pg. 26, 24 e 29; 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

Fazer páginas 16 a 18 exercícios 19 ao 28; 

Material FTD: Caderno + MÓDULO 2. 

 

História 

✓ Conteúdo: A Idade Média no Ocidente 

Fazer leitura das páginas 06 a 13; 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Atividade da página 15. Gabarito, página 38. 

 

QUARTA-FEIRA 

 

Física 

✓ Conteúdo: Queda Livre - Resolução Comentada 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 
 

Espanhol 

✓ Conteúdo: Las Palabras Heterosemánticas en Español 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Clique aqui para acessar a Playlist com conteúdos anteriores. 

 

Sociologia 

✓ Conteúdo: Cultura e Sociedade 

Fazer leitura e resumo das páginas 13 a 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/hF6xD0LhmxY
https://www.youtube.com/watch?v=brGt7FaTobw
https://www.youtube.com/watch?v=VW8ZcI4sxL8
https://youtu.be/_cFit4E9v4U
https://youtu.be/tvGpHUtzbQo
https://youtu.be/R88V20FlKDY
https://www.youtube.com/playlist?list=PLchrtxEahcwF4zVXC_Fsr_9EefyHEExT5


QUINTA-FEIRA 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Função Polinomial do 2º Grau 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: Função Polinomial do 2º Grau - Atividades 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Literatura 

✓ Conteúdo: Classicismo 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Informática 

✓ Conteúdo: Editores WYSWYM & LaTeX 

Material: Atividade 04 + Instruções no TEAMS 

 

SEXTA-FEIRA 

 

Educação Física 

✓ Conteúdo: Fundamentos do Voleibol 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: Condicionamento Físico 

Clique aqui para assistir a videoaula I da professora; 

Clique aqui para assistir a videoaula II da professora. 

 

✓ Conteúdo: Voleibol - Trabalho Trimestral 

Fazer o trabalho trimestral conforme orientado no 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DOS ESTUDANTES. 

Enviar por e-mail, se estiver digitado enviar como anexo e, se 

estiver manuscrito poderá ser scaneado ou fotografado todas as 

páginas na sequência; 

IMPORTANTE: Colocar nome completo, nº e turma no trabalho. 

 

✓ 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! 

 

Inglês 

✓ Conteúdo: The Special Uses of The Auxiliary Do 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: Bullying - Diálogo Interno 

Clique aqui para fazer download do material de apoio. 

https://www.youtube.com/watch?v=E1GZzifRClg
https://www.youtube.com/watch?v=Z6qA-wrpOrM
https://youtu.be/f2ZC_Gd1r6E
https://youtu.be/e3942KWO0SI
https://www.youtube.com/watch?v=94p7JSpjbbY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7W8GTg3OPD4&feature=youtu.be
https://youtu.be/xQ24JyGfPyw
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/ere/1EM_Bullying_DialogoInterno.pdf


Filosofia 

✓ Conteúdo: Filosofia, Conhecimento e Cultura 

Fazer leitura dos textos: A Filosofia Antiga da página 09 e A 

Filosofia Medieval - Seus Principais Problemas. Destaque as 

principais ideias. Material FTD: Módulo 01 Capítulo 03. 

 

 

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
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

