
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 06 a 08/04/2020 Ano: 1º EM Turma: A/B 
 

 

Clique aqui e faça todos os dias seu Registro Diário de Presença. 

 

Coordenação Pedagógica 

✓ Clique para assistir o Comunicado da Coordenadora Pedagógica.  

 

Psicologia Escolar 

✓ Clique para fazer download do podcast da Psicologia Escolar. 

Tema: Como Manter Nossa Mente Ativa e Saudável Para Enfrentar o 

Isolamento Social. 
 

Português 

✓ Conteúdo: Comunicação Carregada de Sentidos 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Produção de Texto 

✓  Conteúdo: Narração 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 
 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Estudo Geral das Funções - Plano Cartesiano 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Inglês 

✓ Conteúdo: Possessive Adjectives and Possessive pronouns 

Clique para assistir a videoaula do professor. 

 

Filosofia 

✓ Conteúdo: Filósofo Amigo do Conceito 

Clique aqui para fazer download do podcast da professora; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Química 

✓ Conteúdos: Processo de Separação de Misturas e Estrutura Atômica.  

Clique aqui para fazer download das Atividades On-line. 

 

Espanhol 

✓ Conteúdo: Partición Silábica (Separação Silábica) 

Clique para assistir a videoaula da professora. 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MPCGwj53ZUKfpN6VkBqfyaiuKrvCgMROploka4O5hXNURUZXTEU5T1EwR0JWV09ENTU1RUhETlpDUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MPCGwj53ZUKfpN6VkBqfyaiuKrvCgMROploka4O5hXNURUZXTEU5T1EwR0JWV09ENTU1RUhETlpDUC4u
https://www.youtube.com/watch?v=1WgnRLmEaEY&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/extras/psicologia.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=_tOAM_30a7I&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/ptatividade2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IdmOH_NkKOQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=e5Rj6dvGX6o&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/9a/PodcastBetty9EM.mp3
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/Betty1.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/Betty1.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/quimica1.zip
https://youtu.be/_aAcNUvybh8


Biologia 

✓ Conteúdo: Bioquímica - Sais Minerais 

MATERIAL FTD: Módulo 1 capítulo 3, página 6 a 13. 

Clique para assistir a videoaula da professora. 

ATIVIDADES: página 19 e 20, atividade 1 a 4. 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES: a partir da página 45. 

Atividades praticar 1 a 5 e atividades aprofundar 1 a 4. 

 

Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: Hábitos pessoais e Modos de Aprendizagem / A 

importância da estratégia e o uso do tempo e orientações sobre o 

Diário de Bordo 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Física 

✓ Conteúdo: Movimento Uniforme Retilíneo - MRU 

Clique para assistir a videoaula do professor. 

✓ Conteúdo: Movimento Retilíneo Uniformemente Variado - MRUV 

Clique para assistir a videoaula do professor. 

 

Arte 

✓ Conteúdo: História da Arte Rupestre, Egípcia e Greco Romana 

Clique para assistir ao vídeo da professora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bGlTQQ-xsPs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_7W1X1SuRZQ
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/ere1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Twyx1jxgIBA
https://www.youtube.com/watch?v=4io7xX4MVdw
https://youtu.be/uKCkzvRluxw


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 

Caio  profcaio@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 de Tarso profpaulodetarso@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
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