
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 13 a 17/04/2020 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! 

 

Português 

✓ Conteúdo: Oração sem Sujeito e Sujeito Indeterminado 

Clique para assistir ao vídeo da professora; 

Clique para assistir a videoaula da professora. 

 

ORL 

✓ Conteúdo: Roteiro de Vídeo e Cinema 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Propriedades de Potências 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: Potências de Base Dez 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Geografia 

✓ Conteúdo: Desigualdades Internacionais 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

História 

✓ Conteúdo: Revolução Francesa 

Clique aqui para assistir ao vídeo do professor; 

Fazer leitura das páginas 36 até 47; 

Fazer resumo das páginas 37, 38, e 42 até 45; 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Inglês 

✓ Conteúdo: Superlatives/Listening 

Clique para assistir a videoaula do professor; 

Clique aqui para fazer download do áudio. 

 

Filosofia 

✓ Conteúdo: Eu e a Realidade 

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. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MPCGwj53ZUKfpN6VkBqfyaiuKrvCgMROploka4O5hXNURUZXTEU5T1EwR0JWV09ENTU1RUhETlpDUC4u
https://www.youtube.com/watch?v=gAROYO9wejk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=STl01mjrUpg
https://www.youtube.com/watch?v=17F3So-mQSg
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/8a/roteiro.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PrxJYQYeelc
https://www.youtube.com/watch?v=3bTzCXzuL3E
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/geografia/geo8.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AwV-SbizAMM&feature=youtu.be
https://youtu.be/hyqlYLSwPfA
https://www.youtube.com/watch?v=WSrnyon4wSs&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/8a/audioingles.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=ls7kCX41xR0&t=5s
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/filosofia/filo82.ppsx
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/filosofia/filo82.ppsx
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/filosofia/filo8.pdf


 

Arte 

✓ Conteúdo: Fotografia 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Ciências 

✓ Conteúdo: Sistema Digestório 

Clique para assistir a videoaula da professora; 

Fazer leitura sobre sistema digestório (p. 60 à 63); 

Fazer uma síntese (resumo) sobre o sistema digestório, em seu caderno; 

Fazer os exercícios das p. 61, 64 e 65 no caderno e com enunciados. 

 

Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: As Linguagens do Mistério 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download do material de apoio; 

Clique aqui para fazer download do material de apoio II. 

 

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=PiYKY7ryNSo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TobasYaEq8w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7IS13hkWLmQ
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/8a/linguagensere.pdf
https://issuu.com/bibliotecadachamusca/docs/cadrenos_de_ascens__o_a_f___e_a_fes
https://www.youtube.com/watch?v=PiYFSQRTx2M&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 
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