
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 27 a 30/04/2020 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! 

 

Clique aqui para visualizar o Comunicado da Prova On-line de Atualidades. 
 

Português 

✓ Conteúdo: Relações de Sentido entre as Palavras 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Literatura 

✓ Conteúdo: Humanismo 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Fazer atividades das páginas 9, 10 e 12 na apostila 

 

Produção de Texto 

✓ Conteúdo: Narração 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Estudo Geral das Funções 

Clique aqui para assistir a videoaula I do professor; 

Clique aqui para assistir a videoaula II do professor. 

 

✓ Conteúdo: Estudo Geral das Funções - Domínio de uma Função Real 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: Síntese Matemática - Matemática Básica no Ensino de 

Outras Disciplinas 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Geografia 

✓ Conteúdo: Agentes Externos 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Inglês 

✓ Conteúdo: Past of Be 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MPCGwj53ZUKfpN6VkBqfyaiuKrvCgMROploka4O5hXNURUZXTEU5T1EwR0JWV09ENTU1RUhETlpDUC4u
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/arquivos/atualidades.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=L2k5tpm_Ziw
https://www.youtube.com/watch?v=_h07-iz5Tr4
https://www.youtube.com/watch?v=Jxv1oMKwUXU
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/narracao1ano.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Lq2s-s-dCJM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kpr_qJiYZ0A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jFaAvTDaAGo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lpH7PFmyRxI
https://www.youtube.com/watch?v=Lq6VUfB0Hlo
https://www.youtube.com/watch?v=virlcsPadAM&feature=youtu.be


História 

✓ Conteúdo: Assim Nasceu a Humanidade (Hebreus, Fenícios e Persas) 

Clique aqui para assistir a videoaula I do professor; 

Clique aqui para assistir a videoaula II do professor. 

Fazer leitura das páginas 33 até 40 e 42 até 45. 

 

Clique aqui para fazer download do gabarito das atividades da 

semana anterior. 

 

Filosofia 

✓ Conteúdo: Filosofia, Conhecimento e Cultura 

Material: FTD Caderno Mais/ Módulo 1; 

Capítulo 02/ Os problemas filosóficos/ Refletir e conhecer; 

Exercícios da página 10 até a página 13 (Exercícios do 1 ao 9). 

 

✓ Conteúdo: Filosofar Para Quê? 

Clique aqui para fazer download do podcast da professora. 

 

Física 

✓ Conteúdo: Movimento Vertical - A Queda Livre 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: Movimento Vertical Queda Livre (Resolução Comentada)  

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

 

✓ Conteúdo: Revisão 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Química 

✓ Conteúdo: Estrutura Atômica - Distribuição Eletrônica 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: Tabela Periódica 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Informática 

✓ Conteúdo: Hardware 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Sociologia 

✓ Conteúdo: A História da Sociologia e Seus Pensadores 

Clique aqui para ouvir o podcast do professor; 

Fazer leitura das páginas 17 e 18. 

 

 

 

https://youtu.be/otBaTCaBejc
https://youtu.be/ui35lbSKEf0
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/gabthiago2/gabhist1.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/gabthiago2/gabhist1.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/bettypodcastem.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=HS6Qe58Yrn0
https://www.youtube.com/watch?v=BGQnhawtiwo
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/revisaopaulo/fisica1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=M1m44q96bXM&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=1ZrNn1ToJDA&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/tabelaperiodica.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/atividadeinf1em.pdf
https://youtu.be/C2OaEhP1Pcw


Biologia 

✓ Conteúdo: Bioquímica (Revisão) 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line; 

MATERIAL FTD: Módulo, Capítulo 3. 

 

✓ Conteúdo: Membrana Plasmática 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

MATERIAL FTD: Módulo 2, Capítulo 4 - página 12 e 13. 

 

✓ Conteúdo: Especializações da Membrana Plasmática 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

MATERIAL FTD: Módulo 2, capítulo 4 - página 14 e 15; 

ATIVIDADES: página 16 e 17, atividade 1 a 6; 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES: a partir da página 38, 

atividades praticar 1 a 6 e atividades aprofundar 1 a 5. 

 

Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: Métodos de Estudo 

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. 

 

Educação Física 

✓ Conteúdo: Atividade Física e Qualidade de Vida 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Arte 

✓ Conteúdo: Arte Grega 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Espanhol 

✓ Conteúdo: Países Hispanohablantes (Actividad Interactiva) 

Clique aqui para assistir a videoaula I da professora; 

Clique aqui para assistir a videoaula II da professora; 

Clique para acessar o material de apoio; 

leiam a "Novela Gráfica" sobre os Três Mosqueteiros e respondam 

as perguntas presentes no início e no final do livro em seus 

cadernos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/bioquimica1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PEnRsy3w7JE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qDYwICM21d0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rk_yKu_fE1I
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/matodosapoio.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/metodosatividade.doc
https://www.youtube.com/watch?v=IwOk3Gk9ZwI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Nl3QaZ2I1x0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3vYcnh0L280&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MsFMjsB5WJc&feature=youtu.be
https://issuu.com/editoraftd/docs/3_ano_-_los_tres_mosqueteros


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 

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 

Ketlyn profketlyn@colegiovsjose.com.br 

Lucirene proflucirene@colegiovsjose.com.br 

Marcelo profmarcelo@colegiovsjose.com.br 

Nelci profnelci@colegiovsjose.com.br 

Paulo de Tarso profpaulodetarso@colegiovsjose.com.br 

Paulo Roberto profpauloroberto@colegiovsjose.com.br 

Renata profrenata@colegiovsjose.com.br 

Rosana  profrosana@colegiovsjose.com.br 

Samuel profsamuel@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: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
mailto:profkarla@colegiovsjose.com.br
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