
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 04 a 08/05/2020 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 Calendário de Provas On-line 1. 
 

Matemática 

✓ Conteúdo: Análise de Gráficos 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: Função Sobrejetora, Injetora e Bijetora 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: Função Par e Função Ímpar 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 
 

 

✓ Conteúdo: Revisão para Prova 

Clique aqui para assistir a Live de Revisão para Prova com o 

professor Marcelo dia 08/05 (sexta-feira) às 10h; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line de Revisão; 

É importante fazer as atividades anteriormente, para tornar a aula 

mais dinâmica. Durante a Live os estudantes podem tirar dúvidas 

através do chat. 

 

Português 

✓ Conteúdo: Revisão para Prova - Capítulos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 

Clique aqui para assistir a videoaula I da professora; 

Clique aqui para assistir a videoaula II da professora. 

 

Literatura 

✓ Conteúdo: Conteúdo: Revisão para Prova - Capítulos 1 e 2 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Produção de Texto 

✓ Conteúdo: Narração 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Geografia 

✓ Conteúdo: Estrutura Geológica  

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MPCGwj53ZUKfpN6VkBqfyaiuKrvCgMROploka4O5hXNURUZXTEU5T1EwR0JWV09ENTU1RUhETlpDUC4u
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/provaonlinemedio.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_fcD4uhs9bw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=32Hdpy0PPiY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7pVw3cfxcdA&feature=youtu.be
https://youtu.be/RWH0hJ_ecgQ
https://youtu.be/RWH0hJ_ecgQ
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/exerciciosivematematica1emab.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=U8pRiWfHo58
https://www.youtube.com/watch?v=WSrUAcs1EVM&feature=youtu.be
https://youtu.be/AO_h8PAfewQ
https://youtu.be/v5mkmpBZEas
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/1anonarracao.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7jXvhCWxHkc


Inglês 

✓ Conteúdo: Revisão - Prefixes, Suffixes and Articles 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

História 

✓ Conteúdo: Revisão para Prova - Antiguidade Oriental > Egito, 

Mesopotâmia, Fenícios, Persas e Hebreus  

Clique aqui para assistir ao vídeo do professor; 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Atividades das páginas 47 a 53. 

 

Filosofia 

✓ Conteúdo: Filosofia, Conhecimento e Cultura/Cotidiano e Conhecimento 

Material: FTD Módulo 1 Capítulo 02 - Problemas Filosóficos; 

Material de apoio: Leitura das páginas 10, 11 e 12 (Atividades da 

página 13); 

Estabeleça a diferença entre dogmatismo, ceticismo, pragmatismo 

e criticismo, construindo um quadro comparativo, em seu caderno, 

entre as diferentes atitudes e posturas do indivíduo frente a um 

conhecimento ou frente a uma verdade. 

Caderno Mais/ Módulo 01/ capítulo 02/ Cotidiano e Conhecimento. 

Páginas 13, 14 e 15(Exercícios 10, 11, 12, 13 e 14). 

 

Física 

✓ Conteúdo: MRU e MRUV (Resoluções Comentadas) 

Clique aqui para assistir a videoaula I do professor; 

Clique aqui para assistir a videoaula II do professor. 

 

Química 

✓ Conteúdo: Tabela Periódica, Distribuição Eletrônica, Propriedades 

Periódicas e Correção de Exercícios 

Clique aqui para assistir a videoaula I do professor; 

Clique aqui para assistir a videoaula II do professor; 

Clique aqui para fazer download do material de apoio; 

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 fazer download da Atividade On-line; 

Fazer atividades das páginas 19 a 22. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZLAAoJpX6Rw&feature=youtu.be
https://youtu.be/lcDa4g3zzOM
https://youtu.be/SmnaVChd3II
https://www.youtube.com/watch?v=BQ8kigox5Y4
https://www.youtube.com/watch?v=nIbUxdpCRxM
https://www.youtube.com/watch?v=6_eygIFYga4
https://www.youtube.com/watch?v=WnMWBt-pbRA
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/revisaopaulo/1emresumoperiodica.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/revisaopaulo/1emperiodicaexercicios.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/atividadeinf1em.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/atividade1anosociologia.docx


Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: Como Fazer Minhas Atividades On-Line? 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Biologia 

✓ Conteúdo: Transporte Passivo - Difusão 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora.  

MATERIAL FTD: Módulo 2, capítulo 4 - página 18 a 19. 

 

✓ Conteúdo: Transporte Passivo - Osmose  

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

MATERIAL FTD: Módulo 2, capítulo 4 - página 20 a 22. 

 

Clique aqui para fazer download do gabarito da atividade da 

semana anterior. 
 

✓ Conteúdo: Revisão para Prova 

Clique aqui para assistir a Live de Revisão para Prova com a 

professora Wanessa dia 06/05 (quarta-feira) às 08h.   

 

Educação Física 

✓ Conteúdo: Alongamentos e Exercícios Funcionais 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

✓ Orientação da atividade: grave um vídeo de um minuto praticando 

qualquer tipo de atividade física. Utilize o uniforme e envie para o 

e-mail do(a) respectivo(a) professor(a) até o dia 15/05. Será 

considerada na Ficha Diagnóstica as participações, sejam criativos 

e divirtam-se! 

 

Arte 

✓ Conteúdo: Maternidade 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Espanhol 

✓ Conteúdo: Revisão para Prova - Partición Silábica, Acentuación y 

Los Numerales 

Clique aqui para assistir a videoaula I da professora; 

Clique aqui para assistir a videoaula II da professora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=25iwnRvWlgQ
https://www.youtube.com/watch?v=DR30n-pjFak&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PBCDeOe6gEI&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/gabatividade1bio.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/gabatividade1bio.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Pl3BIYw9FtE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Pl3BIYw9FtE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3p-1SIEP1Cw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LecmvvAzYe8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Kkfojb4IkwI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Mig56VW--2g&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 

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
mailto:profketlyn@colegiovsjose.com.br
mailto:proflucirene@colegiovsjose.com.br
mailto:profmarcelo@colegiovsjose.com.br
mailto:profnelci@colegiovsjose.com.br
mailto:profpaulodetarso@colegiovsjose.com.br
mailto:profpauloroberto@colegiovsjose.com.br
mailto:profrenata@colegiovsjose.com.br
mailto:profrosana@colegiovsjose.com.br
mailto:profsamuel@colegiovsjose.com.br
mailto:profthiago@colegiovsjose.com.br
mailto:profwanessa@colegiovsjose.com.br

