
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 13 a 17/04/2020 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! 

 

Física 

✓ Conteúdo: MRU - Resoluções Comentadas 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 
 

Português 

✓ Conteúdo: Origem da Língua Portuguesa 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Literatura 

✓ Conteúdo: Guerreiros, Delirantes e Farsantes 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Produção de Texto 

✓ Conteúdo: Carta 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 
 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Simetrias no Plano Cartesiano 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: Estudo Geral das Funções - Produto Cartesiano 

Clique aqui para assistir a videoaula parte I do professor; 

Clique aqui para assistir a videoaula parte II do professor. 

 

Geografia 

✓ Conteúdo: Formação e Tipos de Rochas 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Arte 

✓ Conteúdo: Antiguidade Clássica 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Inglês 

✓ Conteúdo: Reflexive Pronouns 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MPCGwj53ZUKfpN6VkBqfyaiuKrvCgMROploka4O5hXNURUZXTEU5T1EwR0JWV09ENTU1RUhETlpDUC4u
https://www.youtube.com/watch?v=U1PmtJb3zMw
https://www.youtube.com/watch?v=6oBwUmT1kSk
https://www.youtube.com/watch?v=dZBGsqG44tw
https://www.youtube.com/watch?v=nQnNRiVBRjQ
https://www.youtube.com/watch?v=BG7lzE8yBh0
https://www.youtube.com/watch?v=NsMaHYthHH0
https://www.youtube.com/watch?v=YP7wJsVr0lE
https://www.youtube.com/watch?v=xDpSvEcPbEc
https://www.youtube.com/watch?v=TO2uNvj4MCE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jdf1xRmqR3Q&feature=youtu.be


História 

✓ Conteúdo: Assim Nasceu a Humanidade 

Clique aqui para assistir ao vídeo do professor; 

Fazer leitura das páginas 18 até 29;  

Fazer resumo das páginas 18 até 23 e 25 até 29. 

 

✓ Conteúdo: Antiguidade Oriental 

Clique aqui para assistir a videoaula parte I do professor; 

Clique aqui para assistir a videoaula parte II do professor. 

 

Sociologia 

✓ Conteúdo: Pensamento Sociológico de Marx 

Fazer leitura e resumo do capítulo 2, páginas 12 até 15, 17 e 18; 

Fazer atividades do capítulo 2, páginas 13, 16 e 18. 

 

Filosofia 

✓ Conteúdo: Problemas Filosóficos - Objeto de Estudo 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

✓ Conteúdo: Teoria do Conhecimento 

Clique aqui para fazer download do Podcast da professora. 

 

Informática 

✓ Conteúdo: História e Fundamentos da Computação 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Química 

✓ Conteúdo: Estrutura do Átomo 

Clique aqui para assistir a videoaula I do professor; 

Clique aqui para assistir a videoaula II do professor; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 
 

Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: Métodos de Estudo - Autoavaliação Lúdica 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download do material de apoio. 
 

Espanhol 

✓ Conteúdo: Acentuación Prosódica y Ortográfica 

Clique aqui para assistir a videoaula I da professora; 

Clique aqui para assistir a videoaula II da professora. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eZ9e0LnWkSk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uAxX49vcJ24
https://www.youtube.com/watch?v=9W6E76Ky5WA
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/filosofia/filo1.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/filosofia/podcastem.mp3
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/informatica1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zfHFxwGr20I
https://www.youtube.com/watch?v=ILbcwbeuT_4
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/atomica.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=o0kMfm1sqEg
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/metodos.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_H4_Tn_ZsBs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XIDdcVYQypM&feature=youtu.be


Biologia 

✓ Conteúdo: Bioquímica - Carboidratos 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download do material de apoio; 

MATERIAL FTD: Módulo 1, capítulo 3 - página 16 a 19; 

ATIVIDADES: página 20, atividade 5 a 7; 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES:  a partir da página 45 - 

atividades praticar 7 a 9 e atividades aprofundar 5 a 7. 

 

✓ Conteúdo: Bioquímica - Proteínas 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download do material de apoio; 

MATERIAL FTD: Módulo 1, capítulo 3 - página 21 a 27; 

ATIVIDADES:  página 32, atividade 8 a 12; 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES: a partir da página 45 - 

atividades praticar 10 a 12 e atividades aprofundar 8 a 11. 
 

✓ Conteúdo: Bioquímica - Vitaminas 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download do material de apoio; 

MATERIAL FTD: Módulo 1, capítulo 3 - página 30 a 31; 

ATIVIDADES: página 33, atividade 13 a 14; 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES: a partir da página 45 - 

atividades praticar 13 e 14 e atividade aprofundar 12.  

 

 

Educação Física 

✓ Conteúdo: Atividades em Ambiente Fechado 

Clique para assistir a videoaula do professor. 

✓ Conteúdo: Voleibol 

Fazer trabalho trimestral como orientado no Cronograma de 

Avaliações. Deverá ser entregue ao professor no retorno às aulas 

presenciais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wmZYncj38uQ&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/apoiobio.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-kaapyhHIyQ&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/apoiobio.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=F-5KcKpxUY4&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/apoiobio.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LjJg4e1pia0&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 

Caio  profcaio@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 de Tarso profpaulodetarso@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:profcaio@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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