
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 27 a 30/04/2020 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 da professora. 

 

ORL 

✓ Conteúdo: Notícia 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

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; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Divisão de Números Inteiros e Expressão numérica 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Filosofia 

✓ Conteúdo: Comunidade de Aprendizagem Investigativa 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download da Atividade Online. 

 

Clique aqui para fazer download do gabarito da Atividade 1; 

Clique aqui para fazer download do gabarito da Atividade 2. 

 

Geografia 

✓ Conteúdo: População Brasileira 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Atividade On-line: Geolink - página 66 - Ler o texto Os 

Mecanismos de Envelhecimento e fazer no caderno, com 

enunciado, os exercícios 1 e 2. 

 

Clique aqui para fazer download da correção das atividades da 

semana anterior. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MPCGwj53ZUKfpN6VkBqfyaiuKrvCgMROploka4O5hXNURUZXTEU5T1EwR0JWV09ENTU1RUhETlpDUC4u
https://www.youtube.com/watch?v=qi8B5ZSHt70
https://www.youtube.com/watch?v=n-sqY9QNIlk
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/7a/orlnoticia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=smXql7_3e48
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/7a/sagradoapoio1.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/7a/sagradoapoio2.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/7a/atividaderemota.doc
https://www.youtube.com/watch?v=1k0DHelDB80&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WVeMft4qyp4&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/filosofia/investigativa7.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/gabbetty/filo7gab1.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/gabbetty/filo7gab2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UljM7c1kUAk&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/7a/correcaogeografia7.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/7a/correcaogeografia7.pdf


Inglês 

✓ Conteúdo: Parties - Vocabular 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

História 

✓ Conteúdo: América - Povos, Reinos e Impérios Antigos 

Clique aqui para assistir a videoaula I do professor; 

Clique aqui para assistir a videoaula II do professor; 

Fazer leitura e resumo das páginas 52 até 61. 

 

Clique aqui para fazer download do gabarito das atividades da 

semana anterior. 

 

Arte 

✓ Conteúdo: Toy Arte 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Ciências 

✓ Conteúdo: Interagindo com os Biomas 

Clique aqui para assistir a videoaula I da professora; 

Clique aqui para assistir a videoaula II da professora; 

Exercício: Fazer uma HQ sobre os biomas brasileiro. (Na HQ 

deverá constar: características da fauna e da flora e pelo menos 

um aspecto cultural de cada bioma) fazer a atividade em papel 

sulfite pois, iremos expor a atividade. A entrega é quando 

retornarmos as aulas presenciais. 

 

Educação Física 

✓ Conteúdo: Exercício Físico 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vMgApyUCSrI&feature=youtu.be
https://youtu.be/8wluPDILHHs
https://youtu.be/poYWlRqru7M
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/gabthiago2/gabhist7.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/gabthiago2/gabhist7.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zSS8mCAqCc4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EY3nr8WcOTE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QxHIsC1S_UM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XMHitHzAnkY&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
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