
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 10 a 14/08/2020 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 assistir Tutorial de como acessar seu E-mail do Colégio e 

Anexar Arquivos para envio aos professores. 
 

Clique aqui para acessar o Calendário de Provas de Recuperação Paralela On-line. 
 

HORÁRIO ON-LINE - PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS 

 
 

Português 

✓ Conteúdo: Interpretação 

P. 164 e 167 (1 ao 10) somente respostas. 

Texto teatral p. 174 a 178 - Leitura; 

Correção p. 179 e 180 (1 ao 8), p. 180 e 181 (1 ao 4), somente respostas. 

Aposto e vocativo - Explicação. 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Expressões Algébricas 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Ciências 

✓ Conteúdo: Magnetismo 

Fazer um resumo no caderno (p. 128 a 130); 

Represente em seu caderno um imã, explicando as forças de 

atração e repulsão; 

Represente e explique como ocorre o campo magnético. 

 

História 

✓ Conteúdo: A Europa no Século XIX 

Leitura das páginas 144 a 148. 

 

Enviar o trabalho do cronograma: “Os direitos do homem e do 

cidadão”. Cap 1, 2 e 3. Páginas 16 a 28,33 a 48 e 51 a 62; 

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

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

 

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
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/recuperacaoparalelaonlinefem.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/profpaulo/MATEMATICA8ANOATIVIDADESALGEBRICAS.pdf


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. 

 

Geografia 

✓ Conteúdo: Regiões Geoeconômicas - O Norte e o Sul - Como medir 

o desenvolvimento 

Atividades: Clique aqui para acessar o link; Escolha 1 país de cada 

continente (América, Ásia, África, Europa e Oceania) e pesquise os 

seguintes indicadores: PIB, Expectativa de vida (esperança de vida 

ao nascer) e o IDH de cada um; Produza uma tabela em seu 

caderno, organizando os dados; 

Clique aqui para fazer download do exemplo de tabela. 

 

ORL 

✓ Conteúdo: Texto Teatral Leitura Dramática 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: O Corpo em Transformação 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download do material de apoio. 

 

Inglês 

✓ Conteúdo: Indefinite Pronouns (Exercises Correction) 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Atividade Teams: Workbook p. 120. 

 

Filosofia 

✓ Conteúdo: Viver e Agir Com os Outros - Ética 

Material: Coleção Novo Espaço Filosófico Criativo; 

Atividades página 62 - Capítulo 04; 

Exercícios a, b, c e d no caderno. Cantar e filosofar. 

 

 

 

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://paises.ibge.gov.br/#/
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/8a/tabelageo.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/deise/8AnoORLTextoTeatralLeituraDramaticaTarefa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=O9JSBO77qZk&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/ere/8ANOMod2Cap2p74e75CORRECAO.pdf
https://youtu.be/SpvyPUl7WSI


Arte 

✓ Conteúdo: Sebastião Salgado 

Proposta 1: Pesquisa vida e obra de Sebastião Salgado com 

releitura; 

Proposta 2: Atividade proposta no livro p. 100 e 103; 

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

OBSERVAÇÃO: Somente para os estudantes que não enviaram. 

 

 

 

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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