
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 13 a 17/07/2020 Ano: 7º 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: Verbo de Ligação e Predicativo do Sujeito 

Para 14/07 (3ªf): P. 156 e 157 (1 ao 5) com enunciado, no caderno; 

Clique aqui para fazer download da Lista de Exercícios de Revisão. 

Para o dia 14/07 (3ªf). 

 

✓ Conteúdo: Leitura e Interpretação de Texto 

Para 16/07 (5ªf) p. 167 e 168 - leitura, p. 169 e 170 (1 ao 7), p. 170 

(1 ao 3), somente respostas, no caderno. 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Potenciação de Números Racionais 

Tarefa: Página 118 ex. 4. 

 

História 

✓ Conteúdo: O Estado Absolutista Europeu 

Leitura das páginas 120 a 124 e exercícios da página 125. 

 

Filosofia 

✓ Conteúdo: Lógica 

Material: Coleção Novo Espaço Filosófico Criativo; 

Musicalidade: Página 44 - Atividades no caderno, só para refletir. 

 

ATENÇÃO: Última semana para a devolutiva das atividades 

avaliativas 1 e 2 para o estudante que ainda não entregou. 

 

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
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/7a/Verbodeligacaorevisao.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/7a/Verbodeligacaorevisao.pdf


Educação Física 

✓ Conteúdo: Condicionamento Físico 

Clique aqui para assistir a videoaula I da professora; 

Clique aqui para assistir a videoaula II da professora. 

 

✓ Conteúdo: Futboliche e Atividade Física 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Atividade avaliativa: Enviar aos respectivos professores, um vídeo 

de um minuto, ou uma foto ou se preferir um pequeno texto-

relatório (em 2 parágrafos, com identificação do estudante, nome 

completo e turma), da prática realizada. 

 

Ciências 

✓ Conteúdo: Constituição da Terra 

Exercícios: Para Início de Conversa p. 135 (1 ao 5) no caderno 

com enunciado e Atividades p. 137 (1 e 2) no caderno com 

enunciado. 

 

Geografia 

✓ Conteúdo: A Urbanização no Brasil 

Colocar as tarefas em dia e estudar. 

 

ORL 

✓ Conteúdo: Livro Literário 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: Pluralidade Religiosa 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download do material de apoio. 

 

Inglês 

✓ Conteúdo: School Supplies Vocabulary 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Atividade Teams: P. 39 exercise 6 and p. 92 exercises 1 and 2. 

 

Arte 

✓ Conteúdo: Ciranda e Danças Folclóricas  

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MPuM4ip_YKc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CVb9-DH10WY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KlvAtizgaDU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KqUjeNZ85Cs
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/deise/7anoORLAtividadeAvaliativaLivroLiterario.doc
https://youtu.be/liW0QXjUM7Q
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/atividadesere/7ANOMod2Cap2p72e73.pdf
https://youtu.be/xHh7-1KDqgQ
https://www.youtube.com/watch?v=envNW0Ychvs&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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