
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 17 a 21/08/2020 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: Texto Dissertativo-Argumentativo 

Para 18/08 (3ªf) Texto dissertativo-argumentativo p. 190 a 192 (1 

ao 7), somente respostas no caderno. 

 

✓ Conteúdo: Interpretação de Texto 

Para 20/08 (5ªf) Interpretação p. 197 a 200 (1 ao 7) e p. 200 (1 ao 

3), ambos sem enunciados. 

 

História 

✓ Conteúdo: Brasil - Guerra fria - O Mundo Dividido - A Corrida Espacial. 

Fazer leitura da página 155 do capítulo 8. 

 

Leituras complementares sobre a Corrida Espacial: 

Históricos > Link1   Link2 

Tecnologia que utilizamos e que foi desenvolvido durante a corrida 

espacial > Link1   Link2 
 

Ciências - Química 

✓ Conteúdo: Processos de Separações de Misturas 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Ciências - Física 

✓ Conteúdo: Como o Sol e a Lua Influenciam em Nossa Vida 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: Copérnico e Heliocentrismo 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MPCGwj53ZUKfpN6VkBqfyaiuKrvCgMROploka4O5hXNURUZXTEU5T1EwR0JWV09ENTU1RUhETlpDUC4u
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/recuperacaoparalelaonlinefem.pdf
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/a-corrida-espacial.htm
https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/corrida-espacial-50-anos-da-chegada-do-homem-a-lua--.htm
https://olhardigital.com.br/ciencia-e-espaco/noticia/conheca-6-tecnologias-que-so-existem-devido-a-corrida-espacial/95485
https://canaltech.com.br/ciencia/Tecnologias-que-voce-usa-e-foram-descobertas-pela-Exploracao-Espacial/
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/9a/separacaodemisturas9ano.pdf
https://youtu.be/MvY97vYiLnU
https://youtu.be/VzLNqMT_pHc


Geografia 

✓ Conteúdo: Oceania - Austrália e Nova Zelândia 

Fazer + ação - p. 136 - Exercícios 2 e 3. Leia os textos e responda 

as questões, no caderno e com enunciados. 

 

Observações:  

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

Exemplo: + ação - p. 136; 

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

da professora até o dia 21/08. 

 

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. 

 

ORL 

✓ Conteúdo: 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. 

 

Filosofia 

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

Material: Coleção Novo Espaço Filosófico Criativo; 

Reflexão: Os três últimos desejos de Alexandre, o Grande. (Leitura); 

Página 63 / Capítulo 04. 

 

Inglês 

✓ Conteúdo: Text Comprehension - A Better World 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Atividade Teams: Book p. 48 and 49 (exercises 1, 2, 3 and 4). 

 

 

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
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/deise/9tarefaorlsemana20.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-OBOZWg6dOc&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/ere/9anoMod2Cap2p76e77.pdf
https://youtu.be/EEBwHhM2xC4


Arte 

✓ Conteúdo: Arte e Religião 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

✓ Conteúdo: Arte Por Toda Parte 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

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

 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: O Teorema de Tales nos Triângulos  

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 

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=AaRhmrniES4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GolGUvrT920&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/9a/arteportodaparte.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=07nz2HZD7v8
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/roteiroestudos.pdf
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