
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 22 a 24/04/2020 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: Modo Subjuntivo 

Clique aqui para assistir a videoaula I da professora; 

Clique aqui para assistir a videoaula II da professora. 

 

Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: O Sagrado e o Profano 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download do material de apoio I; 

Clique aqui para fazer download do material de apoio II. 

 

ORL 

✓ Conteúdo: Poema de Cordel 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download do material de apoio. 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Multiplicação de Números Inteiros 

Clique aqui para assistir a videoaula I da professora; 

Clique aqui para assistir a videoaula II da professora. 

 

Geografia 

✓ Conteúdo: Indicadores Econômicos 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

✓ Conteúdo: Indicadores Sociais 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Ler e grifar palavras ou frases importantes das páginas 62 a 68 

(pular a página 66). 

 

Inglês 

✓ Conteúdo: Collocations and Questions with How and How Often 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: Listening / Sleepover 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Clique aqui para fazer download da faixa de áudio I; 

Clique aqui para fazer download da faixa de áudio II. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MPCGwj53ZUKfpN6VkBqfyaiuKrvCgMROploka4O5hXNURUZXTEU5T1EwR0JWV09ENTU1RUhETlpDUC4u
https://www.youtube.com/watch?v=k36WqF_hKrU
https://www.youtube.com/watch?v=qi8B5ZSHt70
https://www.youtube.com/watch?v=r3tHkdOquRk
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/7a/sagrado1.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/7a/sagrado2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7epSVY59Fsc
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/7a/7anoORLPoemaDeCordel.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CyD4_nin_-c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0HN4LPVpeqo
https://www.youtube.com/watch?v=7pkjoST4kII
https://www.youtube.com/watch?v=65svetPL2gg
https://www.youtube.com/watch?v=9ZCytDgd0WA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2PiMMCHNvvU&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/7a/audioingles7ano1.mp3
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/7a/audioingles7ano2.mp3


História 

✓ Conteúdo: A Expansão Marítima Europeia 

Fazer leitura e resumo das páginas 43 até 48 e atividades das 

páginas 50 e 51. 

 

Filosofia 

✓ Conteúdo: O Pensar e o Conhecimento Diário 

A filosofia no nosso dia a dia: fazer a leitura da página 30 e fazer 

os exercícios das páginas 31 e 32 em seu livro. 

 

Arte 

✓ Conteúdo: Escultura 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Ciências 

✓ Conteúdo: Herança Cultural dos Biomas (Correção de Exercícios) 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

✓ Conteúdo: Integração entre Biomas 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Fazer os exercícios da p.81 e 83 no caderno e com enunciados. 

 

Educação Física 

✓ Conteúdo: Atividades em Ambiente Fechado 

Clique para assistir a videoaula I da professora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nwdtkEaoqzA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YvhNZyOx8FM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WX5zxZI0PMg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bu4Alsbx2AM&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
mailto:profadriano@colegiovsjose.com.br
mailto:profbetty@colegiovsjose.com.br
mailto:profcarolina@colegiovsjose.com.br
mailto:profclarisse@colegiovsjose.com.br
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