
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 06 a 10/07/2020 Ano: 8º 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. 
 

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 

 
 

Português 

✓ Conteúdo: Interpretação de Texto, Vozes do Verbo e Predicado 

Verbo-Nominal 

Colocar as tarefas em dia e estudar. 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Números Reais - Revisão e Resolução Comentada 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Ciências 

✓ Conteúdo: Reprodução e Sexualidade - Revisão 

Colocar as tarefas em dia e estudar. 

 

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. 

 

Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: Projeto de Valores - Revisão 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download do material de apoio. 

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=j5Kjhp5Nyv8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bb_e1Na4YwI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bb_e1Na4YwI&feature=youtu.be
https://youtu.be/VtPci2mIdFQ
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/Nz3IgAvSvf0
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/atividadesere/8ANOMod2CAP1REVISAO.pdf


Geografia 

✓ Conteúdo: Organizações Internacionais e Regionalização 

Físico-Cultural do Globo 

Colocar as tarefas em dia e estudar. 

 

✓ Conteúdo: Regionalização Físico-Cultural do Globo 

Atividades solicitadas na aula do dia 18/06 pela plataforma 

Teams: Texto e Ação p. 103 exercícios 1 ao 3 e Texto e Ação p. 

111 exercícios 1 e 2. 

Colocar as tarefas em dia e estudar. 

 

História 

✓ Conteúdo: Período Regência – Revolta Farroupilha 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: Revolução Industrial, Independência da América 

Espanhola, Independência da América Portuguesa e o EUA no 

Século XIX - Revisão 

Colocar as tarefas em dia e estudar. 

 

ORL 

✓ Conteúdo: Texto Teatral Escrito 

Colocar as tarefas em dia e estudar. 

 

Filosofia 

✓ Conteúdo: A Construção da Realidade Com e Pelo Diálogo Filosófico 

Material: Coleção Novo Espaço Filosófico Criativo; 

Devolutiva das atividades avaliativas 1 e 2 para o estudante que 

não entregou. 

 

Inglês 

✓ Conteúdo: Listening Activity 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Colocar as tarefas em dia e estudar. 

 

Arte 

✓ Conteúdo: Fotografia, Cinema, Sebastião Salgado, Imagem Fixa e 

Imagem em Movimento - Revisão 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/oZOOAlE0CGM
https://youtu.be/qWUHzv8UfQc
https://www.youtube.com/watch?v=GHGxzPpPqJg&feature=youtu.be


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/roteiroestudos.pdf
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