
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 21 a 25/09/2020 Ano: 7º 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: Interpretação e Transitividade Verbal 

Para 22/09 (3ªf) término da correção das p. 233 (1 ao 5) e 234 (1 ao 

3) e explicação da matéria nova. 

 

✓ Conteúdo: Verbos de Ligação, Predicativo do Sujeito e Preposição 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line; 

Para 24/09 (5ªf) lista de exercícios de revisão para a prova on-line 03. 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Números Racionais e Equações 

Aula Microsoft Teams da semana. 

 

História 

✓ Conteúdo: Mercantilismo e Colonização da América / Administração 

da América Portuguesa - Revisão 

Capítulos 07 e 08; 

Revisão para prova. 

 

Clique aqui para fazer download do gabarito da atividade da 

semana anterior. 

 

Ciências 

✓ Conteúdo: Máquinas e Industrialização 

Leitura: p.180 a 184; 

Atividades: p.185 (1 ao 5) no caderno com enunciados. 

 

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
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/7a/7anoPortuguesRevisaoPO3para24-09.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/gabthiago/Gabarito7anosemana21set.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/gabthiago/Gabarito7anosemana21set.pdf


Educação Física 

✓ Conteúdo: Condicionamento Físico 

Clique aqui para assistir a videoaula I da professora; 

Clique aqui para assistir a videoaula II da professora. 

 

✓ Conteúdo: Basquetebol 

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. 

 

Geografia 

✓ Conteúdo: Urbanização e Rede Urbana - Meio Rural 

Atividade: Colocar as tarefas em dia e estudar para a prova. 

 

Atenção! Estudantes com tarefas pendentes em Geografia, entrar 

em contato com a professora Carolina pelo Teams ou pelo e-mail 

profcarolina@colegiovsjose.com.br 

 

ORL 

✓ Conteúdo: Abaixo Assinado 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

✓ Conteúdo: Livro Literário Querido Mundo 

Clique aqui para ouvir o podcast I da professora; 

Clique aqui para ouvir o podcast II da professora; 

Clique aqui para ouvir o podcast III da professora; 

Clique aqui para ouvir o podcast IV da professora. 

 

Clique aqui para fazer download da correção da tarefa da semana 

anterior. 

 

Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: Religião - Cultura, Arte e Tecnologia 

P. 81 a 85 - Correção das atividades e lembrete Prova On-line; 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download do material de apoio. 

 

Filosofia 

✓ Conteúdo: Ao Me Expressar Eu Me Revelo - Lógica e Ética 

Material: Coleção Novo Espaço Filosófico Criativo; 

Unidade 02/ Estudar para prova on-line de Filosofia da página 45 até 62; 

Atividades para revisão/ páginas 87 e 88. (Lógica e Ética). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Alop858v9es&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ozSEXW6q5ZQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E08edvC54Ik&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/deise/7anoORLAbaixoAssinadoTarefa.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/deise/7AnoORLLivroLiterarioQueridoMundoPodcast2.mp3
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/deise/7AnoORLLivroLiterarioQueridoMundoPodcast3.mp3
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/deise/7AnoORLLivroLiterarioQueridoMundoPodcast4.mp3
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/deise/7AnoORLLivroLiterarioQueridoMundoPodcast5.mp3
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/deise/7AnoORLCorrecaoExerciciosp154e155.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/deise/7AnoORLCorrecaoExerciciosp154e155.pdf
https://youtu.be/8zQat9F4yO8
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/ere/7anoMod2Cap3p81a85GABARITOATIVIDADES.pdf


Inglês 

✓ Conteúdo: Text Comprehension - Detectives 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Atividade Teams: Book p. 56 and 57. 

 

Arte 

✓ Conteúdo: O Semeado de Van Gogh 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

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://youtu.be/Zyqfqbo4wIY
https://www.youtube.com/watch?v=haabxqU99CM&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/roteiroestudos.pdf
mailto:profadriano@colegiovsjose.com.br
mailto:profbetty@colegiovsjose.com.br
mailto:profcarolina@colegiovsjose.com.br
mailto:profclarisse@colegiovsjose.com.br
mailto:profconsuelo@colegiovsjose.com.br
mailto:profdaniel@colegiovsjose.com.br
mailto:profdeise@colegiovsjose.com.br
mailto:profdenilso@colegiovsjose.com.br
mailto:profkarla@colegiovsjose.com.br
mailto:proflucirene@colegiovsjose.com.br
mailto:profmarcelo@colegiovsjose.com.br
mailto:profnelci@colegiovsjose.com.br
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