
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 06 a 08/04/2020 Ano: 6º 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: Gêneros do Discurso 

Clique para acessar a Atividade On-line; 

Realizar as atividades do livro da p. 106 e p. 107, questões 1 a 6, 

sobre Intencionalidade discursiva na construção do texto. Fazer no 

caderno apresentando respostas-texto. 

 

Ciências 

✓ Conteúdo: Sistema Nervoso 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Fazer os exercícios da p. 63 no caderno e com enunciados.  

 

ORL 

✓ Conteúdo: Relato Pessoal 

Clique aqui para verificar a correção da tarefa anterior; 

Clique aqui para fazer download da atividade on-line. 
 

 

Ensino Religioso 

✓ Conteúdos: Símbolos e Ritos - Linguagem de ontem, de hoje e 

orientações sobre o Diário de Bordo 

✓ Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 
 

 

Matemática 

✓ Conteúdos: Propriedades da Multiplicação e Divisão. 

Clique aqui para assistir a videoaula 1 do professor; 

Clique aqui para assistir a videoaula 2 do professor; 

Clique aqui para fazer download da Atividades 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
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/6a/generosdodiscurso.ppsx
https://www.youtube.com/watch?v=8vVdkJoRqIk&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/6a/6anoORLCorrecao.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/6a/6anoORLRelatoPessoal.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3QK2pSx9fPY
https://www.youtube.com/watch?v=IOFC0T88l2Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XSYkQaf3a_M&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/6a/matematica2.pdf


Filosofia 

✓ Conteúdo: É Possível Filosofar Sem Dialogar? 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

História 

✓ Conteúdos: Pré História, passagem do Paleolítico para o Neolítico, 

Revolução agrícola e Processo de Sedentarização. 

Leitura das páginas 53 até 57, resumo das páginas 54 e 55 e 

exercícios das páginas 57 e 58; 

Vídeos referentes: 

Canal oficial do History Channel no YouTube 

Série do History Channel: Humanidade, História de todos nós; 

Parte da nossa Evolução: 

https://www.youtube.com/watch?v=RGSWMFYBPMw 

Desenvolvimento da agricultura/ Revolução agrícola: 

https://www.youtube.com/watch?v=x0ABr-tzUC4 
 

Geografia 

✓ Conteúdo: Representações do Espaço Geográfico 

Clique aqui para assistir ao vídeo da professora; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 
 

Arte 

✓ Conteúdo: Linguagens da Arte 

Clique aqui para assistir ao vídeo da professora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/6a/filosofia1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RGSWMFYBPMw
https://www.youtube.com/watch?v=x0ABr-tzUC4
https://www.youtube.com/watch?v=j8n8oEKD0xU&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/finais/geo6.pdf
https://youtu.be/OWXkuLqXNp4


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 

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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