
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 03 a 07/08/2020 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 assistir Tutorial de como acessar seu E-mail do Colégio e 

Anexar Arquivos para envio aos professores. 
 

AGENDA 

PERÍODO ATIVIDADES 

10 a 14 de agosto 

Provas de 2ª Chamada referente a P1 aplicada presencialmente. 

OBSERVAÇÃO: As datas serão enviadas pelos respectivos professores pelo 

chat da Plataforma Teams e ou e-mail. 

17 a 21 de agosto 

Provas de Recuperação Paralela. 

OBSERVAÇÃO: Enviaremos em breve o Calendário com as datas e os 

respectivos conteúdos. 
 

HORÁRIO ON-LINE - PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS 

 
 

Português 

✓ Conteúdo: Poema-Imagem 

Para 06/08 p. 178 e 179 (1 ao 5), somente respostas, no caderno. 

Apresentar na aula a produção de um poema-imagem: o tema é 

livre, fazer em folha sulfite, usar letras de tamanhos e formatos 

diferentes, fazer uma disposição diferente das palavras na página, 

relacionar palavras com desenhos, associar palavras a números, 

símbolos, sinais de pontuação, montar e desmontar palavras e usar 

cores. 

 

ORL 

✓ Conteúdo: Livro Literário 

Clique aqui para assistir o vídeo 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. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MPCGwj53ZUKfpN6VkBqfyaiuKrvCgMROploka4O5hXNURUZXTEU5T1EwR0JWV09ENTU1RUhETlpDUC4u
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=I3WF6swrT_M
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/deise/7anoORLLivroLiterario2Tarefa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1z_qrR0x-0Q&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/ere/7ANOMod2Cap2p74e75.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: Exercícios Físicos 

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; 

OBSERVAÇÃO: Somente para os estudantes que não enviaram. 

Prazo final até 10/08. 
 

Ciências 

✓ Conteúdo: Dinâmica da Terra - Brasil 

Leitura do texto p. 150 e 151; 

Atividades p. 152 (1 ao 4) no caderno com enunciado. 

 

Geografia 

✓ Conteúdo: A Urbanização no Brasil - Metropolização e Regiões 

Metropolitanas 

Atividades: Leitura das p. 108 a 113 e grifar palavras ou frases 

importantes do texto; 

Fazer no caderno, com enunciados Texto e ação - p. 110 - 1 ao 3 e  

Texto e ação - p. 113; 

Clique aqui para consultar o Atlas escolar digital do IBGE. 

Observação: Tirar uma foto da tarefa e enviar para o e-mail da 

professora até o dia 10/08. 

 

Enviar para o e-mail da Professora, até o dia 07/08, as seguintes 

atividades: 

1. Lista de exercícios de revisão para a prova on-line 1 – semana 

04 a 08/05 (todos os estudantes devem enviar); 

2. Lista de exercícios de revisão para a prova on-line 2 (parte 1) – 

semana 29 a 03/07 (todos os estudantes devem enviar); 

3. Lista de exercícios de revisão para a prova on-line 2 (parte 2) – 

semana 06 a 10/07 (todos os estudantes devem enviar); 

3. Árvore genealógica – semana 25 a 29/05 (somente os estudantes 

que ainda não enviaram); 

4. Lista de exercícios Industrialização do Brasil – semana 22 a 

26/06 (somente os estudantes que ainda não enviaram).  

O envio das listas acima pode ser feito através de UMA das 

seguintes formas: 

Foto do caderno com os exercícios e as respostas; 

Ou Foto da lista impressa com as respostas; 

Ou Arquivo do Word com as respostas. 

https://www.youtube.com/watch?v=jgUbNeI_TX8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Gg6SXdUYe4E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=v32TglfsMGI&feature=youtu.be
https://atlasescolar.ibge.gov.br/mapas-atlas/mapas-do-brasil/espaco-de-redes.html


Matemática 

✓ Conteúdo: Média Aritmética e Média Aritmética Ponderada 

Colocar as tarefas em dia e estudar. 

 

Inglês 

✓ Conteúdo: School Supplies Homework Instructions  

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Atividade Teams: P. 119 exercises 1 and 2. 

 

Estudantes com os números de chamada abaixo citados, entrar em 

contato com o profº Daniel pelo e-mail profdaniel@colegiovsjose.com.br 

para resolver pendências de atividade simple presente vs. presente 

progressive: 

7º Ano A: 2, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 e 25; 

7º Ano B: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 23 e 25. 

 

Arte 

✓ Conteúdo: Maurício de Souza, Quino e Toyart 

Proposta 1: Pesquisa da vida e obra de Maurício de Sousa ou 

Quino; 

Proposta 2: Criar um personagem no estilo Toyart utilizando 

massa para modelar; 

Data final para entrega dia 10/08/2020 por e-mail; 

OBSERVAÇÃO: Somente para os estudantes que não enviaram. 

 

História 

✓ Conteúdo: O Mercantilismo e a colonização da América  

Leitura das páginas 135 a 139. 

 

Desenvolver dois textos com o mesmo personagem fictício já criado 

em atividade anterior. No primeiro texto, este personagem vai ter 

que estar em uma viagem para a América e no segundo texto ele 

deverá estar presente na conquista do México ou do Peru. 

Estes textos devem ser enviados até 10 de agosto. 

 

Para aqueles que ainda não enviaram seu primeiro texto sobre as 

dinastias de Bourbon ou Habsburgo, deverão enviar também até 10 

de agosto. 

 

Enviar o trabalho do Cronograma:  

“Renascimento Cultural” Capítulo Cap. 4. Páginas 78 a 91. 

O trabalho deve ser digitado e nas normas do colégio/ABNT. 

Data máxima para o envio do trabalho, 14 de agosto. 

 

 

 

 

https://youtu.be/WI0-ESgdaUA
mailto:profdaniel@colegiovsjose.com.br


Filosofia 

✓ Conteúdo: Ao Me Expressar Eu Me Revelo - Lógica e Ética 

Material: Coleção Novo Espaço Filosófico Criativo; 

Atividades página 87 Unidade 2; 

Exercícios do 1 ao 4 no livro. 

 

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
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
mailto:profnelci@colegiovsjose.com.br
mailto:profpauloroberto@colegiovsjose.com.br
mailto:profrenata@colegiovsjose.com.br
mailto:profsamuel@colegiovsjose.com.br
mailto:profthiago@colegiovsjose.com.br

