
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 22 a 24/04/2020 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: Orações sem Sujeito e Sujeito Indeterminado 

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. 

 

Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: Vida e Morte  

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: Roteiro de Vídeo e de Cinema 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download do material de apoio. 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Potências (Resoluções Comentadas)  

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Geografia 

✓ Conteúdo: Pobreza, Fome e Exclusão Social 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download do gabarito das atividades da 

semana anterior. 

 

✓ Conteúdo: Revolução Industrial 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

História 

✓ Conteúdo: Revolução Francesa 

Fazer todas as atividades da página 49; 

Desenvolver um mapa conceitual relacionando o Iluminismo com 

as Revoluções Americana e Francesa. 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MPCGwj53ZUKfpN6VkBqfyaiuKrvCgMROploka4O5hXNURUZXTEU5T1EwR0JWV09ENTU1RUhETlpDUC4u
https://www.youtube.com/watch?v=uabBJsa6vvI
https://www.youtube.com/watch?v=WjZrr718NJU
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/8a/sujeitoatividade.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wV5owjsiIhk
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/8a/vida1.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/8a/vida2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CkPFLWJ1v8s&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/8a/8AnoORLRoteiroDeVideoCinema.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IsWcS18ZqgU
https://www.youtube.com/watch?v=urjOPLYbgLE&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/gabcarolina/gabgeografia7.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/gabcarolina/gabgeografia7.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/gabcarolina/atividadegeografia7.pdf


Inglês 

✓ Conteúdo: Questions with Whose 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: Rhymes / Listening 

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; 

Clique aqui para fazer download da faixa de áudio III; 

Clique aqui para fazer download da faixa de áudio IV. 

 

Filosofia 

✓ Conteúdo: Pensar Bem é Construir a Realidade 

Conviver e filosofar com os outros: fazer leitura das páginas 32, 

33, 34, 35 e 36, fazer exercícios 3, 4 e 5 das páginas 34 e 35 e 

exercícios da página 36. 

 

Arte 

✓ Conteúdo: Fotografia 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Ciências 

✓ Conteúdo: Sistema Digestório (Correção de Exercícios) 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

✓ Conteúdo: Hábitos e Distúrbios Alimentares 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Fazer os exercícios da p. 66, 67 e 69 no caderno e com enunciados. 

 

Educação Física 

✓ Conteúdo: Atividades em Ambiente Fechado 

Clique para assistir a videoaula da professora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GCLwYykKvc4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BRx7EaexZ38&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/8a/8ingles1.mp3
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/8a/8ingles2.mp3
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/8a/8ingles3.mp3
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/8a/8ingles4.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=G_dfz0yQkxQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Nlj_kmnsx6M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ylV_70-pBGc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uh5J25c1ihc&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
mailto:profconsuelo@colegiovsjose.com.br
mailto:profdaniel@colegiovsjose.com.br
mailto:profdeise@colegiovsjose.com.br
mailto:profdenilso@colegiovsjose.com.br
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