
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 14 a 18/09/2020 Ano: 6º Turma: A/B 
 

 

Clique aqui e faça seu Registro Diário de Presença (2ª a 6ª feira). 
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 On-line 3. 
 

HORÁRIO ON-LINE - PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS 

 
 

Português 

✓ Conteúdo: Verbos Tempos Verbais Modo Indicativo  

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 
 

✓ Conteúdo: Conjugação Verbal  

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Adição, Subtração e Multiplicação Com Números Decimais 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Fazer página 179 exercícios 1 ao 3 (com enunciados) e p. 183 

exercícios 1 ao 3 (com enunciados). 

 

História 

✓ Conteúdo: O Império Romano 

Clique aqui para fazer download do gabarito da atividade da semana anterior; 

Fazer leitura das páginas 186 a 191. 

 

Ciências 

✓ Conteúdo: Relações Ecológicas 

Fazer p. 143 exercícios 1 ao 3 no caderno e com enunciados.                 

Clique aqui para fazer download do Mapa Mental. Fazer no caderno. 

 

Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: A Ética Nas Tradições Religiosas  

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
https://colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/calendarioprovaonline3.pdf
https://colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/calendarioprovaonline3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0TiOkv-E5mc
https://www.youtube.com/watch?v=BtrI5XGfPfA
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/deise/6AnoPortuguesVerbosTarefa3.pdf
https://youtu.be/FFuEsqOj5k0
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/gabthiago/gabarito6anosemana14setembro.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/ciencias/MapaMental6Ano.JPG
https://www.youtube.com/watch?v=FmowQidJB9Q&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/ere/6anoMod2Cap3p81a85.pdf


Educação Física 

✓ Conteúdo: Futsal Freestyle 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: Condicionamento Físico 

Clique aqui para assistir a videoaula I da professora; 

Clique aqui para assistir a videoaula II da professora. 

 

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. 

 

ORL 

✓ Conteúdo: Conto Policial 

 Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Filosofia 

✓ Conteúdo: Pensar Bem e Agir Filosofando na Vida - Lógica e Ética 

Material: Coleção Novo Espaço Filosófico Criativo; 

Unidade 02: Estudar para Prova On-line da página 46 até 64. 

 

Inglês 

✓ Conteúdo: Units of Measurement 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Atividade Teams: Book p. 52 (exercises 2, 3, 5 and 7). 

 

Arte 

✓ Conteúdo: Arte Rupestre 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Geografia 

✓ Conteúdo: Rochas, Solos e Minerais - Litosfera: O Relevo Terrestre 

Clique aqui para fazer download do Mapa Mental; 

Atividade: Revisão para a prova - fazer no caderno ou imprimir e 

preencher o mapa mental. Observação: Tirar uma foto da tarefa e 

enviar pelo chat do Teams ou o e-mail da professora até o dia 18/09; 

Atenção! Para a aula de quarta-feira (16/09) estar com todos os 

materiais solicitados para a finalização da atividade prática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zUDA7U0vlaI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IEjTBKHGh28&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PbGb7vVRTjY&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/deise/6AnoORLContoPolicial.docx
https://youtu.be/68-5SMMjutw
https://www.youtube.com/watch?v=s1V_OoaqD30&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/geografia/6mapamentalgeo.png


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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