
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 22 a 24/04/2020 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 e MRUV (Resoluções Comentadas) 

Clique aqui para assistir a videoaula I do professor; 

Clique aqui para assistir a videoaula II do professor. 

 

✓ Conteúdo: Movimento Vertical - A Queda Livre 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Português 

✓ Conteúdo: Papel do Contexto 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Literatura 

✓ Conteúdo: Literatura na Idade Média Cantigas - Cantigas Satíricas 

Clique aqui para assistir a videoaula I da professora; 

Clique aqui para assistir a videoaula II da professora; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line Parte 1; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line Parte 2. 

 

✓ Conteúdo: Obras Literárias Vestibular UFPR 2020/2021 

Clique aqui e assista a Live com as professoras Rosana e Deise;  

Clique aqui e faça o download do material utilizado na Live; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Produção de Texto 

✓ Conteúdo: Notícia 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Estudo Geral das Funções - Relações Binárias 

Clique aqui para assistir a videoaula I do professor; 

Clique aqui para assistir a videoaula II do professor; 

Clique aqui para assistir a videoaula III do professor. 

 

Geografia 

✓ Conteúdo: Dinâmica e Crosta Terrestre 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MPCGwj53ZUKfpN6VkBqfyaiuKrvCgMROploka4O5hXNURUZXTEU5T1EwR0JWV09ENTU1RUhETlpDUC4u
https://www.youtube.com/watch?v=lzfwNmYNJTg
https://www.youtube.com/watch?v=8mS8h2Ucb-c
https://www.youtube.com/watch?v=6L-ras2IB5w
https://www.youtube.com/watch?v=B8ydKhrqKz4
https://www.youtube.com/watch?v=qREtpxXdrz0
https://www.youtube.com/watch?v=XQWl6UGCCms
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/rosana22/1ANOLITERATURACAPITULO5PARTE1.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/rosana22/1ANOLITERATURACAPITULO5PARTE2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QLF0zm2-0G8&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/literaturaufpr.ppsx
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/atividadeufpr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=30nvF7DcmaQ
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/rosana22/1ANOPTNOTICIA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4V4XDj8PH0M
https://www.youtube.com/watch?v=L22caR1rwL4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=B0hOA3IrJ60&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=W6a49Ee3cMM


Arte 

✓ Conteúdo: Arte Greco-Romana 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Inglês 

✓ Conteúdo: Verb To Be 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

História 

✓ Conteúdo: Cultura e Religião no Egito e Mesopotâmia 

Clique aqui para assistir a videoaula parte I do professor; 

Clique aqui para assistir a videoaula parte II do professor; 

Fazer as atividades das páginas 24, 28 e 32. 

 

Clique aqui para fazer download do gabarito das atividades da 

semana anterior. 

 

Sociologia 

✓ Conteúdo: Marx e a Influência no Pensamento Sociológico 

Clique aqui para ouvir o podcast do professor; 

Fazer as atividades do Capítulo 2, páginas 16, 18, 19, 20, 21 e 22. 

 

Clique aqui para fazer download do gabarito das atividades da 

semana anterior. 

 

Filosofia 

✓ Conteúdo: Filosofia, Conhecimento e Cultura 

Capítulo 01 - O que é Filosofia? Exercícios da página 04 até a 

página 09. 

✓ Conteúdo: O Que é Filosofia? 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Informática 

✓ Conteúdo: História e Fundamentos da Computação 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Química 

✓ Conteúdo: Estrutura Atômica (Correção de Exercícios) 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 
 

✓ Conteúdo: Distribuição Eletrônica 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RK-FtrFoOzM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MDIIG-8o4tg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=X0qjTMHPDYk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g4Oisizmsss&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/gabthiago/histgab1.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/gabthiago/histgab1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hjwJtR8i2Uk&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/gabthiago/sociogab1.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/gabthiago/sociogab1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qqAMWHNuwCo&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/informatica1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kwAJRNQOUtE
https://www.youtube.com/watch?v=TtbBBfaFaHY
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/distribuicao.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/distribuicao.pdf


Espanhol 

✓ Conteúdo: Los Numerales 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 
 

Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: Responsabilidade e Simplicidade 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download do material de apoio; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Biologia 

✓ Conteúdo: Bioquímica - Ácidos nucleicos 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download do material de apoio; 

MATERIAL FTD: Módulo 1, capítulo 3 - página 33 a 35; 

ATIVIDADES: página 43, atividade 15 a 16; 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES: a partir da página 45 - 

atividade praticar 15 e atividades aprofundar 13 e 14.  

 

✓ Conteúdo: Bioquímica - Lipídios 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download do material de apoio; 

MATERIAL FTD: Módulo 1, capítulo 3 - página 36 a 42; 

ATIVIDADES: página 43, atividade 17 a 20; 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES: a partir da página 45 - 

atividades praticar 16 e 21 e atividades aprofundar 15 a 19.  

 

✓ Conteúdo: Bioquímica - Resolução de Atividades 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

MATERIAL FTD: Módulo 1, capítulo 3; 

ATIVIDADES: página 20, atividade 5 a 7 / página 32 e 33, 

atividade 8 a 14 /página 43 e 44, atividade 15 a 20. 

 

Educação Física 

✓ Conteúdo: Atividades em Ambiente Fechado 

Clique para assistir a videoaula da professora. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hdxZYy9ywEY&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/numerales.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/numerales.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yaq6HFEedMA
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/simplicidade.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/simplicidadeatividade.doc
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/simplicidadeatividade.doc
https://www.youtube.com/watch?v=qaq6ga1yjfk&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/bioapoio1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wpDAp9YHsSA&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/bioapoio1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tEA0mnyLRN4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bFAQYMV-EO0&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
mailto:profpaulodetarso@colegiovsjose.com.br
mailto:profpauloroberto@colegiovsjose.com.br
mailto:profrosana@colegiovsjose.com.br
mailto:profthiago@colegiovsjose.com.br
mailto:profwanessa@colegiovsjose.com.br

