
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 10 a 14/08/2020 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 acessar o Calendário de Provas de Recuperação Paralela On-line. 
 

HORÁRIO ON-LINE - PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS 

 

 
 

SEGUNDA-FEIRA 

 

Português 

✓ Conteúdo: Substantivo 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

Atividades do capítulo 10. 

 

Geografia 

✓ Conteúdo: Tipos de Clima Mundiais 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Produção de Texto 

✓ Conteúdo: Elementos da Narrativa 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Arte 

✓ Conteúdo: Arte na Idade Média e Renascimento  

Proposta 1: Pesquisa Arte na Idade média estilos e características; 

Proposta 2: Composição Racismo; 

Proposta 3: Releitura de obra Renascimento com informações da 

obra no verso. 

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

OBSERVAÇÃO: Somente para os estudantes que não enviaram. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MPCGwj53ZUKfpN6VkBqfyaiuKrvCgMROploka4O5hXNURUZXTEU5T1EwR0JWV09ENTU1RUhETlpDUC4u
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/recuperacaoparalelaonlinefem.pdf
https://youtu.be/lEn4LdIK-CQ
https://youtu.be/O5Gd0FcJ-DA
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/rosana22/1ANOPTANALISANDOTEXTONARRATIVO.pdf


TERÇA-FEIRA 

 

Biologia 

✓ Conteúdo: Divisão Celular 

Leitura do texto Divisões Celulares - Mitose e Meiose (página 4, 

capítulo 8), após a leitura responder as questões sugeridas no texto. 

Responder as atividades 4 e 5 das páginas 12 e 13 (capítulo 8). 

 

Química 

✓ Conteúdo: Compostos Inorgânicos - Ácidos 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Correção de exercícios da apostila 6: P. 19 a 21 exercícios 1 ao 3 e 

p. 31 exercícios 4 ao 6. 

Realizar exercícios da apostila 6 - Compostos inorgânicos: P. 39 

exercícios 7 ao 9 e p. 45 exercícios 10 e 11. 

 

História 

✓ Conteúdo: A Idade Média no Oriente 

Atividade página 16. Gabarito, página 47; 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Leitura das páginas 17 a 19; 

 

Enviar o trabalho do cronograma (adaptado): Escolher um mito da 

antiguidade e descrever sua narrativa; 

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

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

 

QUARTA-FEIRA 

 

Física 

✓ Conteúdo: Leis de Newton 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 
 

Espanhol 

✓ Conteúdo: Los Adjetivos y Los Pronombres Posesivos 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Clique aqui para visualizar a playlist com todas as videoaulas. 

Sociologia 

✓ Conteúdo: Diversidade Cultural no Brasil 

Atividades das páginas 7, 9, 12 e 14. Gabarito, página 24. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9TJTKjGMgBQ&feature=youtu.be
https://youtu.be/05CGruyCfxw
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/profpaulo/FISICA1ANOATIVIDADESLEISNEWTON.pdf
https://youtu.be/a-nCmWx6UGc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLchrtxEahcwF4zVXC_Fsr_9EefyHEExT5


QUINTA-FEIRA 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Função Exponencial - Equação Exponencial - Exercícios Resolvidos 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Literatura 

✓ Conteúdo: Obra Literária 

Clique aqui para assistir o vide de orientações da professora; 

Clique aqui para fazer download da Atividade Avaliativa. 

Envio até 18 de agosto. 

 

Informática 

✓ Conteúdo: Planilhas Eletrônicas - MS Excel 

Instruções no MS TEAMS. 

 

SEXTA-FEIRA 

 

Educação Física 

✓ Conteúdo: Atividade e Condicionamento Físico 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: Condicionamento Físico 

Clique aqui para assistir a videoaula I da professora; 

Clique aqui para assistir a videoaula II da professora. 

 

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. 

 

Inglês 

✓ Conteúdo: Past Continuous 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Atividade Teams: Book 7 p. 14. 

 

Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: A Felicidade - Pensamentos Importantes 

Clique aqui para fazer download do material de apoio. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-irHJKkybkI
https://youtu.be/uDqc97H2FWk
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/rosana22/1ANOLITERATURAAVALIATIVACASATROIA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=j0akpKDsHcw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=A6vNyZxRj_k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NP_UJkwRk_U&feature=youtu.be
https://youtu.be/ZBOWzWBYGZI
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/ere/1EMAFelicidadePensamentosImportantes.pdf


Filosofia 

✓ Conteúdo: As Bases do Pensamento Grego e os Pré-socráticos 

Material FTD Módulo2 Capítulo 04; 

Atividade, Investigação: Orfismo. A palavra deriva de seu patrono, 

o poeta trácio Orfeu. Página 10.   

 

 

 

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
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