
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 24 a 28/08/2020 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. 
 

HORÁRIO ON-LINE - PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS 

 
 

Português 

✓ Conteúdo: Interpretação de Texto 

Clique aqui para ouvir o podcast da professora; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Figuras Geométricas 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Fazer os exercícios 1 ao 5 da p. 90 (no caderno de geometria). 

 

História 

✓ Conteúdo:  Império Romano 

Fazer leitura e resumo das páginas 174 a 178. 

 

Clique aqui para fazer download do gabarito da Atividade da 

semana anterior. 

 

Educação Física 

✓ Conteúdo: Crossfit 

Clique aqui para assistir a videoaula I da professora; 

Clique aqui para assistir a videoaula II da professora. 

 

✓ Conteúdo: Atividade Física em Casa 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Ciências 

✓ Conteúdo: Cadeia e Teia Alimentar 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

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/arquivos/deise/malala.mp3
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/deise/6AnoPortuguesSemana24.pdf
https://youtu.be/6feciRaP6rQ
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/gabthiago/Gabarito6anosemana24agosto.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/gabthiago/Gabarito6anosemana24agosto.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mj5Cta1EGJY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KkNLEg0TlBM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FJSCNdM6QLE&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/ciencias/Exerciciosfixacao6Ano.pdf


Geografia 

✓ Conteúdo: Litosfera - O Relevo Terrestre - Intemperismo 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

ORL 

✓ Conteúdo: Conto Policial 

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 da correção da atividade. 

 

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: Listening and Use of Let´s 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Atividade Teams: Book p. 40 and 41, Workbook pg. 120. 

 

Arte 

✓ Conteúdo: Heitor Villa Lobos - Vida e Obra 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/carolina/6geografiasemana24.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/deise/6AnoORLsemana24.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Xn_wMmuGjgU&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/atividadesere/6anoMod2Cap2p76e77correcao.pdf
https://youtu.be/kdqNoxu11DY
https://www.youtube.com/watch?v=EaEMS98u6Ig&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
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