
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 31 a 04/09/2020 Ano: 1º EM 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! 

 

HORÁRIO ON-LINE - PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS 

 

 
 

SEGUNDA-FEIRA 

 

Português 

✓ Conteúdo: Interpretação e Gramática 

Clique aqui para fazer download do gabarito da atividade da 

semana anterior. 

 

Geografia 

✓ Conteúdo: Formações Vegetais Mundiais 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Produção de Texto 

✓ Conteúdo: A Narrativa Fantástica 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Arte 

✓ Conteúdo: Arte Barroca 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MPCGwj53ZUKfpN6VkBqfyaiuKrvCgMROploka4O5hXNURUZXTEU5T1EwR0JWV09ENTU1RUhETlpDUC4u
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/rosana22/1ANOPORTTEXTOGRAMATICA.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/rosana22/1ANOPORTTEXTOGRAMATICA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=D4bLS9XfHeU&feature=youtu.be
https://youtu.be/SdbH6DwPolo
https://www.youtube.com/watch?v=q3P1WoFHjWY&feature=youtu.be


TERÇA-FEIRA 

 

Biologia 

✓ Conteúdo: Divisão Celular - Mitose e Meiose 

Material FTD: Módulo 3, capítulo 8; 

Responder atividades complementares praticar: páginas 41 e 42 

atividades 15 a 19. 

 

Química 

✓ Conteúdo: Grandezas Químicas 

Clique aqui para fazer download da Atividade Avaliativa; 

Deverá ser enviado via e-mail os exercícios respondidos até o dia 

11/09/2020. 

 

História 

✓ Conteúdo: A Baixa Idade Média 

Leitura das páginas 4 a 14; 

Atividade da página 16 e 17; 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

 

 

QUARTA-FEIRA 

 

Física 

✓ Conteúdo: As Leis de Newton 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: Primeira de Lei de Newton 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 
 

Espanhol 

✓ Conteúdo: ¿Qué Hora Es? Cómo Decir La Hora En Español 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Actividad (atividade): Ve la película en español: Ferdinand (Olé, el 

viaje de Ferndinand) - director Carlos Saldanha, y contesta las 

preguntas en Geral>Tarefas>"Español - Actividad 03 - 1º año EM 

A y B - Película: Ferdinand" disponibles después de miércoles, 

02/04. 

 

Sociologia 

✓ Conteúdo: Diversidade Cultural no Brasil 

Atividades das páginas 20 a 23; 

Gabarito: página 24. 

 

 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/ciencias/1anoatividadesemana22.pdf
https://youtu.be/aayjPVIm4Nw
https://youtu.be/Iz-GTgATQjo
https://youtu.be/SRLD7V5JSRA
https://youtu.be/vIK_lQ_Nd-E


QUINTA-FEIRA 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Logaritmo e Equações Logarítmicas 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Literatura 

✓ Conteúdo: Barroco 

Responder os exercícios das páginas 26 e 27. Enviar as respostas 

com enunciados para o e-mail da professora até dia 04 de abril.  

 

Informática 

✓ Conteúdo: Planilhas Eletrônicas - MS Excel - Planilha Financeira 

Instruções no MS TEAMS 

 

SEXTA-FEIRA 

 

Educação Física 

✓ Conteúdo: Condicionamento Físico - Pilates 

Clique aqui para assistir a videoaula I da professora; 

Clique aqui para assistir a videoaula II da professora. 

 

✓ Conteúdo: Força e Equilíbrio dos Membros Inferiores 

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. 

 

Inglês 

✓ Conteúdo: Prepositions of Place 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Atividade Teams: Book 8 p. 11 and 12. 

 

Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: A Felicidade e a Experiência Humana 

Clique aqui para fazer download do material de apoio; 

ORIENTAÇÃO: Acessar o teams para a realização do Trabalho. 

Já disponível na plataforma até 06/09. 

 

Filosofia 

✓ Conteúdo: Parmênides e Heráclito 

Material: FTD Módulo2 Capítulo 04; 

Atividades 6, 7 e 8 da página 16; 

Atividade artística: Metamorfose; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

https://www.youtube.com/watch?v=hC_vDJnjow8
https://www.youtube.com/watch?v=PtB5ICD80WM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IH1EbVEFnjM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VHFfdD7WvKo&feature=youtu.be
https://youtu.be/ijXfFQfG6oo
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/ere/1EMT13triFELICIDADE.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/filosofia/metamorfose.pdf


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 

Bruna profbrunameira@colegiovsjose.com.br  

Caio  profcaio@colegiovsjose.com.br 

Consuelo profconsuelo@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 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/roteiroestudos.pdf
mailto:profadriano@colegiovsjose.com.br
mailto:profbetty@colegiovsjose.com.br
mailto:profbrunameira@colegiovsjose.com.br
mailto:profcaio@colegiovsjose.com.br
mailto:profconsuelo@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
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mailto:profrosana@colegiovsjose.com.br
mailto:profthiago@colegiovsjose.com.br
mailto:profwanessa@colegiovsjose.com.br

