
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 06 a 08/04/2020 Ano: 2º EM Turma: A 
 

 

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: Sujeito 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Produção de Texto 

✓ Conteúdo: Como Introduzir Sua Redação 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 
 

 

Geografia 

✓ Conteúdo: A Urbanização e os Problemas Ambientais 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: Sentido da Vida - Caminhos Para a Felicidade 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Inglês 

✓ Conteúdo: 

✓ Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

✓ Clique aqui para fazer download da faixa de áudio. 

 

Filosofia 

✓ Conteúdo: Racionalismo / Ideias Inatas 

Clique aqui para fazer download do podcast da professora; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

 

 

 

 

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=4L0KgNanKBE&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/2a/sujeito2ano.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8UvBNDE_43k
https://www.youtube.com/watch?v=ucIqDY_fkDI
https://www.youtube.com/watch?v=yBOlhIA7WU0
https://www.youtube.com/watch?v=k-xjnpoON08&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/2a/audio2ano.mp3
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/9a/PodcastBetty9EM.mp3
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/2a/Betty2em.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/2a/Betty2em.pdf


Química 

✓ Conteúdo: Termoquímica - Cálculo de Variação de Entalpia 

Clique aqui para fazer download das Atividades On-line. 
 

Biologia 

✓ Conteúdo: O domínio Eukarya e a diversidade dos protozoários 

Material FTD: Módulo 5 Capítulo 15, página 6 a 13. 

Clique para assistir a videoaula da professora. 

ATIVIDADES: Página 14 e 15, atividade 1 a 7.  

ATIVIDADES COMPLEMENTARES: a partir da página 45, 

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

Espanhol 

✓ Conteúdo: Pretérito Imperfecto de Indicativo. 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 
 

Física 

✓ Conteúdo: Mecânica dos Fluídos 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

✓ Conteúdo: Vasos Comunicantes 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

✓ Conteúdo: Teorema de Arquimedes - Empuxo 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 
 

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/arquivos/2a/quimicasemana2.zip
https://www.youtube.com/watch?v=o8toiYVE5u4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5gWR5RUKyxs
https://www.youtube.com/watch?v=oE0TU-ejT58
https://www.youtube.com/watch?v=dvG5_rvMvbw
https://www.youtube.com/watch?v=seYqUJLIohk
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/roteiroestudos.pdf
mailto:profadriano@colegiovsjose.com.br
mailto:profbetty@colegiovsjose.com.br
mailto:profcaio@colegiovsjose.com.br
mailto:profdaniel@colegiovsjose.com.br
mailto:profdenilso@colegiovsjose.com.br
mailto:profkarla@colegiovsjose.com.br
mailto:profketlyn@colegiovsjose.com.br
mailto:proflucirene@colegiovsjose.com.br
mailto:profmarcelo@colegiovsjose.com.br
mailto:profpaulodetarso@colegiovsjose.com.br
mailto:profpauloroberto@colegiovsjose.com.br
mailto:profrosana@colegiovsjose.com.br
mailto:profthiago@colegiovsjose.com.br
mailto:profwanessa@colegiovsjose.com.br


 


