
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 31 a 04/09/2020 Ano: 8º 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: Modo Imperativo 

Para 01/09 (3ªf) Explicação e p. 198 e 199 (1 ao 4) com enunciado; 

Para 03/09 (5ªf) p. 201 e 203 (1 ao 6) somente resposta, p. 204 e 

205 (1 ao 3) somente resposta. 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Expressões Algébricas 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Ciências 

✓ Conteúdo: Eletricidade e Magnetismo 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

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. 

 

 

 

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/profpaulo/MATEMATICA8ANOSEMANA22.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/ciencias/eletricidade8ano.pdf
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


Geografia 

✓ Conteúdo: América: Aspectos Gerais - Formação Histórica - População, 

Economia e Urbanização 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

História 

✓ Conteúdo: Imperialismo na África e na Ásia 

Atividades páginas 158 e 159; 

Leitura da página 160 a 164. 

 

ORL 

✓ Conteúdo: Resenha 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: O Corpo em Transformação 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Filosofia 

✓ Conteúdo: Viver e Agir Com os Outros - Ética 

Material: Coleção Novo Espaço Filosófico Criativo; 

Reflexão: Guiados por cegos. (Leitura); 

Página 62 Capítulo 04 (continuação). 

 

Inglês 

✓ Conteúdo: Causative Verbs 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Atividade Teams: Book p. 52, 53 and 126. 

 

Arte 

✓ Conteúdo: Pintura com Carimbo - Cultura Afro-Brasileira 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/carolina/8anoAtividadesemana22.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/deise/8AnoORLSemana22.doc
https://www.youtube.com/watch?v=bs-z5cBtxhQ&feature=youtu.be
https://youtu.be/oxtq381rTE4
https://www.youtube.com/watch?v=EYkw5czIWRk&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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