
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 06 a 10/07/2020 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. 

 

Clique aqui para assistir o Vídeo Tutorial de como acessar a Prova On-line 2 no Teams. 
 

HORÁRIO ON-LINE - PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS 

 

 
 

SEGUNDA-FEIRA 

 

Português 

✓ Conteúdo: Morfologia 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Geografia 

✓ Conteúdo: Degradação do Solo 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Colocar as tarefas em dia e estudar. 

 

Produção de Texto 

✓ Conteúdo: Crônica 

Colocar as tarefas em dia e estudar. 

 

Arte 

✓ Conteúdo: Arte Rupestre, Egípcia, Grega, Romana, Arte na Idade 

Média e Renascimento - Revisão 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MPCGwj53ZUKfpN6VkBqfyaiuKrvCgMROploka4O5hXNURUZXTEU5T1EwR0JWV09ENTU1RUhETlpDUC4u
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/provaonlinemedio2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=j5Kjhp5Nyv8&feature=youtu.be
https://youtu.be/3LqViA9QTgI
https://youtu.be/10oJtjsRwVk
https://www.youtube.com/watch?v=01bRn_-bSp0&feature=youtu.be


TERÇA-FEIRA 

 

Biologia 

✓ Conteúdo: Membrana Plasmática, Citoplasma e Metabolismo 

Energético - Revisão 

Colocar as tarefas em dia e estudar. 

 

Química 

✓ Conteúdo: Geometria Molecular 

Clique aqui para fazer download da Atividade Avaliativa; 

Segue novamente a atividade sobre Geometria molecular, vocês 

devem seguir todas as orientações contidas no arquivo. Com data 

de entrega para 20/07/2020. 

 

História 

✓ Conteúdo: Grécia Antiga - Períodos Históricos, Atenas e Esparta, 

Roma Antiga - República e Império, Cristianismo, Invasões 

Bárbaras e Idade Média - Revisão 

Colocar as tarefas em dia e estudar. 

 

 

 

QUARTA-FEIRA 

 

Física 

✓ Conteúdo: Lançamento Horizontal e Oblíquo - Revisão e 

Resolução Comentada 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 
 

Espanhol 

✓ Conteúdo: Heterosemánticos de la Lengua Española  

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Clique aqui para acessar a Playlist com conteúdos anteriores. 

 

Sociologia 

✓ Conteúdo: Cultura e Sociedade 

Clique aqui para ouvir o podcast do professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/atividadequimica1em06.pdf
https://youtu.be/5d0dgbTmtAo
https://youtu.be/c_IbrZjaJCo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLchrtxEahcwF4zVXC_Fsr_9EefyHEExT5
https://youtu.be/EkZvi3ddbWY


QUINTA-FEIRA 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Função Polinomial do 1º Grau e Função Polinomial do 2º Grau 

Clique aqui para fazer download do material de apoio; 

Colocar as tarefas em dia e estudar. 

 

Literatura 

✓ Conteúdo: Autores do Renascimento 

Colocar as tarefas em dia e estudar. 

 

Informática 

✓ Conteúdo: MS WORD - Normas da ABNT 

Material: Atividade 04 + Instruções no TEAMS; 

Colocar as tarefas em dia e estudar. 
 
 
 
 
 

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: Habilidade Esportiva e Exercícios Físicos 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Inglês 

✓ Conteúdo: Listening Book 6 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Colocar as tarefas em dia e estudar. 

 

Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: A Felicidade e a Experiência Humana 

Clique aqui para fazer download do material de apoio. 

 

Filosofia 

✓ Conteúdo: Racismo uma Perspectiva Interdisciplinar 

Devolutiva da Atividade Avaliativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/revisaomat1emp2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QHKHwnZVvmw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iY-5pt48QDw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=69rzcwmsSyQ&feature=youtu.be
https://youtu.be/vJQtBDe1KC8
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/atividadesere/1EMFELICIDADEHUMANA.pdf


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
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mailto:profthiago@colegiovsjose.com.br
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