
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 27 a 30/04/2020 Ano: 2º EM Turma: A 
 

 

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. 
 

Física 

✓ Conteúdo: A Equação de Bernoulli 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: Revisão 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Português 

✓ Conteúdo: Sujeitos 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

✓ Conteúdo: Termos da Oração 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Literatura 

✓ Conteúdo: Cinco Minutos e Lucíola 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

✓ Conteúdo: Indianismo, Iracema e O Guarani 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora.  

 

✓ Conteúdo: José de Alencar e a Formação da Literatura Brasileira 

Fazer atividades das páginas 12, 13, 14 e 15 na apostila. 

 

Produção de Texto 

✓ Conteúdo: Dissertação 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Sólidos de Revolução (Cone) 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: Sólidos de Revolução (Tronco do Cone) 

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=7sNo-RGdiEU
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/revisaopaulo/fisica9.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Bzkth47ZC5c
https://www.youtube.com/watch?v=0NZ5xtOD0ys
https://www.youtube.com/watch?v=rnifEPTbnb0
https://www.youtube.com/watch?v=ZmgTgFVsJ4I
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/2a/dissertacao2ano.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=424pfWJVNZw
https://www.youtube.com/watch?v=1QuLCUMrOC8


Geografia 

✓ Conteúdo: Problemas Sociais Urbanos 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Inglês 

✓ Conteúdo: Listening - Good Old Times 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

História 

✓ Conteúdo: Revolução Francesa e Era Napoleônica 

Clique aqui para assistir a videoaula I do professor; 

Clique aqui para assistir a videoaula II do professor; 

Capítulo 18 - Leitura e resumo das páginas 22 até 27. 

 

Sociologia 

✓ Conteúdo: Raça – Democracia Racial no Brasil 

Clique aqui para ouvir o podcast do professor; 

Fazer atividades das páginas 20, 21, 22 e 23. 

 

Clique aqui para fazer download do gabarito das atividades da 

semana anterior. 

 

Filosofia 

✓ Conteúdo: O Mundo em Transição 

Material: FTD Caderno Mais/ Módulo03; 

Capítulo 09/ O humanismo Renascentista e a política Moderna; 

Páginas 16 e17/ (Exercícios 1, 2, 3, 4 e 5). 

 

✓ Conteúdo: Filosofar Para Quê? 

Clique aqui para fazer download do podcast da professora. 

 

Informática 

✓ Conteúdo: Tecnologia da WEB 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Química 

✓ Conteúdo: Termoquímica - Energia De Ligação 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Clique aqui para fazer download da correção de atividades da 

semana anterior. 

 

✓ Conteúdo: Lei de Hess 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PLdUqQ6heWk
https://www.youtube.com/watch?v=zTCjhETFoS4&feature=youtu.be
https://youtu.be/MSW7hvILeCQ
https://youtu.be/4X3AFGFIl5U
https://youtu.be/l8Ve1ZyHf3U
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/gabthiago2/gabsocio2.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/gabthiago2/gabsocio2.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/bettypodcastem.mp3
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/2a/atividadeinf2em.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/2a/atividadeinf2em.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ir2d7iMRttY
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/2a/energialigacao.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/2a/energialigacao.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Wwqmn888V7k
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/2a/leidehess.pdf


Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: Sentido da Vida 

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. 
 

Espanhol 

✓ Conteúdo: Verbos Irregulares en Perfecto Simple y Desarrollo de 

la Comprehensión Auditiva 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para escutar o podcast da professora; 

Clique aqui para fazer download do material de apoio. 

 

Biologia 

✓ Conteúdo: Diversidade das Plantas - Briófitas 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download do material de apoio; 

MATERIAL FTD: Módulo 6, capítulo 16 - página 12 e 13. 

 

✓ Conteúdo: Diversidade das Plantas - Pteridófitas 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download do material de apoio; 

MATERIAL FTD:  Módulo 6, capítulo 16 - página 14 a 16. 

 

✓ Conteúdo: Doenças Causadas por Bactérias e Doenças Causadas 

por Protozoários (Revisão) 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line; 

MATERIAL FTD: Módulo 5, Capítulo 14 e Capítulo 15. 

 

Educação Física 

✓ Conteúdo: Atividade Física e Qualidade de Vida 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pRXwAFRtRaQ
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/2a/atividadevida.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/2a/apoiovida.doc
https://www.youtube.com/watch?v=Elffxh3gPD4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=24nESA60_hs&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/2a/rowling.pdf
https://youtu.be/tLmJFKI38F8
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/2a/diversidadedasplantas.pdf
https://youtu.be/SPgDDRMmjAs
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/2a/diversidadedasplantas.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/2a/biosestudodecaso.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IwOk3Gk9ZwI&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

