
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 17 a 21/08/2020 Ano: 6º 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: Pronomes 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line I; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line II. 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Probabilidade 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Fazer pense e Responda da página 164 (sem enunciado) e página 165 

exercícios 1 ao 3 (com enunciados). 

 

História 

✓ Conteúdo: Roma Antiga  

Fazer atividades 1, 2, 6, 7 e 9 das páginas 172 e 173. 

 

Clique aqui para fazer download do gabarito da atividade da 

semana anterior. 

 

ORL 

✓ Conteúdo: Conto de Aventura - Produção Textual 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: As Tradições Religiosas - Ética, Moral e Virtudes 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download do material de apoio. 

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
https://www.youtube.com/watch?v=EDfZHbw4srk
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/deise/6AnoPortugues1semana20.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/deise/6AnoPortugues2semana20.pdf
https://youtu.be/plCJcmqlGY4
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/6a/gabarito6ano17agosto.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/6a/gabarito6ano17agosto.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/deise/6tarefaorlsemana20.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=c7mPmPF6BEQ&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/ere/6anoMod2Cap2p76e77.pdf


Educação Física 

✓ Conteúdo: Condicionamento Físico 

Clique aqui para assistir a videoaula I da professora; 

Clique aqui para assistir a videoaula II da professora. 

 

✓ Conteúdo: Fundamentos da Capoeira 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

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 17/08. 

 

Ciências 

✓ Conteúdo: Desequilíbrio Ecológico 

Texto Desastre de Mariana e Surto de Febre Amarela (Aula Teams); 

Atividades p. 135 (1 ao 4) no caderno com enunciados. 

 

Geografia 

✓ Conteúdo: Litosfera - O Relevo Terrestre 

Ler p. 138 a 141 e grifar palavras ou frases importantes; 

Fazer no caderno, com enunciado, os exercícios da p. 141 – 1 e 2. 

 

Observações:  

Antes de iniciar as atividades coloque a data e o título da tarefa.  

Exemplo: Texto e ação - p. 141; 

Tirar uma foto da tarefa e enviar pelo chat do Teams ou o e-mail da 

professora até o dia 21/08. 

 

Filosofia 

✓ Conteúdo: O Comportamento Humano - Penso, vivo e ajo - Ética 

Material: Coleção Novo Espaço Filosófico Criativo; 

Reflexão: Construindo pontes. (Leitura); 

Páginas 59 e 60 / Capítulo 04. 

 

Inglês 

✓ Conteúdo: Possessive’s / Whose 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Atividade Teams: Workbook p. 119 (exercises 1, 2 and 3). 

 

Arte 

✓ Conteúdo: Folclore e Obras de Ivan Cruz 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_jJfInz7Hd0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DMOKk1MfgaY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_9EmHj1aNSI&feature=youtu.be
https://youtu.be/h60G5w1cxsk
https://www.youtube.com/watch?v=qQUcTEiiXzY&feature=youtu.be


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
mailto:profadriano@colegiovsjose.com.br
mailto:profbetty@colegiovsjose.com.br
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mailto:profclarisse@colegiovsjose.com.br
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mailto:profdeise@colegiovsjose.com.br
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