
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 29 a 03/07/2020 Ano: 6º 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. 

 

Clique aqui para assistir Tutorial de como acessar seu E-mail do Colégio e 

Anexar Arquivos para envio aos professores. 
 

HORÁRIO ON-LINE - PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS A PARTIR DE 01 DE JULHO 

 
 

Português 

✓ Conteúdo: Leitura e Interpretação de Texto 

Clique aqui para assistir o vídeo da professora; 

Clique aqui para ouvir o podcast da professora; 

 Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Comparando Frações e Frações Equivalentes 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

✓ Fazer os seguintes exercícios: página 139 Pense e Responda (sem 

enunciado), página 141 atividades 2, 3 e 4 (com enunciado) e 

página 144 atividades 1 e 2 (com enunciado). 

 

História 

✓ Conteúdo: Grécia Antiga - Período Helenístico 

Fazer leitura das páginas 146 a 151 e exercícios da página 152. 

 

ORL 

✓ Conteúdo: Livro Literário 

Clique aqui para assistir o vídeo da professora. 

 

✓ Conteúdo: Conto de Aventura Clássico 

Clique aqui para assistir o vídeo da professora; 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

 Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MPCGwj53ZUKfpN6VkBqfyaiuKrvCgMROploka4O5hXNURUZXTEU5T1EwR0JWV09ENTU1RUhETlpDUC4u
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/provaonlinefundamental2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bb_e1Na4YwI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bb_e1Na4YwI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JHgedSLlvTk
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/6a/podcastportugues6ano.mp3
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/6a/6AnoPortuguesInterpretacaoDeTextoVerbalTarefas.pdf
https://youtu.be/lvLWcXH8e7U
https://www.youtube.com/watch?v=WmBRSUFfax8
https://www.youtube.com/watch?v=wt0L5u3glwM
https://www.youtube.com/watch?v=WJeXkT5f7RE
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/6a/6AnoORLContoDeAventuraAEstruturaDaNarrativaTarefa.pdf


Geografia 

✓ Conteúdo: Placas Tectônicas e Abalos Sísmicos 

Próxima aula (01/07): Correção dos exercícios da p. 112. 

 

✓ Conteúdo: Fusos Horários do Brasil e Movimento de Translação 

Clique aqui para fazer download da Atividade de revisão para 

prova; 

Observação: As atividades de revisão podem ser respondidas a 

partir da folha de exercícios impressa ou no caderno com 

enunciados; 

Correção da lista de exercícios na aula do dia 08/07 (quarta-feira). 

 

Educação Física 

✓ Conteúdo: Condicionamento Físico 

Clique aqui para assistir a videoaula I da professora; 

Clique aqui para assistir a videoaula II da professora; 

Clique aqui para assistir a videoaula III da professora. 

 

✓ Conteúdo: Brincadeiras Juninas 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: Yoga e Meditação - 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! 

 

Ciências 

✓ Conteúdo: Planeta Terra 

Clique aqui para fazer download do Mapa Conceitual - Revisão 

para Prova, fazer em seu caderno. 

 

Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: As Tradições Religiosas - Ética, Moral e Virtudes 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download do material de apoio. 

 

Arte 

✓ Conteúdo: Sincretismo Cultural 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/geografia/6anosatividaderevisaoP2.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/geografia/6anosatividaderevisaoP2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FJ5skTh52Jw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tWYHaRoxGCI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SypYvXBVbK8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EoMo0-RG3uA&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/ciencias/6AnoPanetaTerra.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/ciencias/6AnoPanetaTerra.pdf
https://youtu.be/bSgw8ujKgYs
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/atividadesere/6anoMod2Cap2p66a71CORRECAO.pdf
https://youtu.be/SfP72a8bO-Q


Filosofia 

✓ Conteúdo: Com e Pelo Diálogo, O Exercício do Filosofar na Vida 

Clique aqui para fazer download da Atividade Avaliativa I; 

Clique aqui para fazer download da Atividade Avaliativa II; 

Entregar Atividades Avaliativas até dia 06/07 (segunda-feira); 

Observação: As Atividades I e II somente para os estudantes que 

ainda não enviaram e estão com pendências. 

 

Inglês 

✓ Conteúdo: Prepositions of Place 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Atividade Teams: Pg 32 and 33 (exercises  from 1 to 7). 

 

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 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/filosofia/At1(6).doc
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/filosofia/At2(6).doc
https://youtu.be/0VETOK5df2M
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
mailto:profclarisse@colegiovsjose.com.br
mailto:profconsuelo@colegiovsjose.com.br
mailto:profdaniel@colegiovsjose.com.br
mailto:profdeise@colegiovsjose.com.br
mailto:profdenilso@colegiovsjose.com.br
mailto:profkarla@colegiovsjose.com.br
mailto:proflucirene@colegiovsjose.com.br
mailto:profmarcelo@colegiovsjose.com.br
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