
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 13 a 17/04/2020 Ano: 7º 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! 

 

Português 

✓ Conteúdo: Interpretação de Texto 

Clique para assistir ao vídeo da professora; 

Clique para assistir a videoaula da professora. 

 

ORL 

✓ Conteúdo: Variedades Linguísticas 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: Somos Livres? 

Clique para assistir a videoaula da professora; 

Clique para fazer download da apresentação da videoaula. 
 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Multiplicação de Números Inteiros 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Geografia 

✓ Conteúdo: População Brasileira 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

História 

✓ Conteúdo: A Expansão Marítima Europeia 

Clique aqui para assistir ao vídeo do professor; 

Fazer leitura e resumo das páginas 30 até 40;  

Fazer leitura leitura do texto complementar, intitulado “Carreira 

das Índias” e com base nele e no que foi visto no livro, responda a 

seguinte questão: “Porque os europeus necessitavam tanto das 

especiarias provenientes do Oriente? Responda com suas 

palavras.”  

Clique aqui para fazer download do texto complementar. 

 

✓ Conteúdo: Era das Navegações 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MPCGwj53ZUKfpN6VkBqfyaiuKrvCgMROploka4O5hXNURUZXTEU5T1EwR0JWV09ENTU1RUhETlpDUC4u
https://www.youtube.com/watch?v=6ajsLIQ4U8c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RFFe7d9xctk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=b1Q_Q8S06NQ
https://www.youtube.com/watch?v=wXRNuWQNKMY
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/7a/somoslivres.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0XEjGw4IGa8&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/geografia/geo7.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Zz4FhAyok-0&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/7a/especiarias.pdf
https://youtu.be/lJX3KoNn3tA


Inglês 

✓ Conteúdo: Text Comprehension - Birthdays 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Filosofia 

✓ Conteúdo: Platão e Aristóteles 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download da apresentação da aula; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Arte 

✓ Conteúdo: História em Quadrinhos 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Ciências 

✓ Conteúdo: Herança Cultural dos Biomas. 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

Fazer os exercícios p.78 e 79 no caderno e com enunciados. 

 

Educação Física 

✓ Conteúdo: Atividades em Ambiente Fechado 

Clique para assistir a videoaula do professor. 

✓ Conteúdo: Yoga e Meditação 

Fazer trabalho trimestral como orientado no Cronograma de 

Avaliações. Deverá ser entregue aos professores no retorno às 

aulas presenciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vIGBR5EQ1FE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2VsSRxcsqOc
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/filosofia/filo72.ppsx
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/filosofia/filo72.ppsx
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/filosofia/filo7.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oLDxlwVBsn8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OEcpyCtqp-o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AxPwJ9GtDQo&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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