
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 10 a 14/08/2020 Ano: 9º 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 

 
 

Português 

✓ Conteúdo: Figuras de Sintaxe 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

História 

✓ Conteúdo: Ditadura Militar: Governo Costa e Silva (1967-1969). 

Leitura das páginas 155; 

Leituras complementares sobre o governo Costa e Silva: Link 1 e Link 2. 

 

Enviar o trabalho do cronograma: Elaboração de propagandas 

baseadas na estética dos anos 1920 e 1930, criando uma ideia de 

unidade nacional. Cap 1, 2 e 3. Páginas 13 a 31, 34 a 43 e 48 a 69; 

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

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

Ciências - Química 

✓ Conteúdo: Processo de Separações de Misturas 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Ciências - Física 

✓ Conteúdo: Sol e Lua 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Filosofia 

✓ Conteúdo: Vivo Com os Outros e Executo Ações - Ética 

Material: Coleção Novo Espaço Filosófico Criativo; 

Atividades página 62 - Capítulo 04; 

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

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MPCGwj53ZUKfpN6VkBqfyaiuKrvCgMROploka4O5hXNURUZXTEU5T1EwR0JWV09ENTU1RUhETlpDUC4u
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/recuperacaoparalelaonlinefem.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AITTrfq6PkQ
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/deise/9AnoPortuguesFigurasDeSintaxeTarefa.pdf
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/governo-costa-silva.htm
https://www.infoescola.com/historia/governo-de-costa-e-silva/
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/9a/Processosmisturas9ano.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/profpaulo/FISICA9ANOATIVIDADESSOLELUA.pdf


Geografia 

✓ Conteúdo: Oceania - Austrália 

Atividades: Ler p. 120 a 125 e grifar palavras ou frases importantes 

do texto e Texto e ação p. 126 exercícios 1 ao 3. Fazer no caderno, 

com enunciados; 

Observação: Tirar uma foto da tarefa e enviar pelo chat do Teams 

ou o e-mail da professora até o dia 17/08. 

 

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. 

 

ORL 

✓ Conteúdo: Livro Literário 2 e Texto Dissertativo-Argumentativo 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: As Novas Configurações Religiosas 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download do material de apoio. 

 

Inglês 

✓ Conteúdo: Listening Gadgets 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Atividade Teams: P. 40 (exercises 1, 2, 3, 4 and 6). 

  

Matemática 

✓ Conteúdo: Segmentos Proporcionais - Razão e Proporção 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

 

 

 

 

 

 

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
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/deise/9AnoORLLivroLiterario2TextoDissertativoArgumentativoTarefa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=puCUFExt3wU&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/ere/9ANOMod2Cap2p74e75CORRECAO.pdf
https://youtu.be/4Nxl2INl6u0
https://www.youtube.com/watch?v=nwB9-hxGKIE


Arte 

✓ Conteúdo: Arte Por Toda Parte 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download do Projeto Arte Por Toda Parte. 

 

✓ Conteúdo: Hélio Oiticica e Composição Temática sobre Racismo 

Proposta 1: Pesquisa vida e obra de Hélio Oiticica, projeto em 

desenho de um Parangolé; 

Proposta 2: Composição Temática Racismo; 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GolGUvrT920&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/9a/arteportodaparte.pdf
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
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