
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 04 a 08/05/2020 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! 

 

Clique aqui para visualizar o Calendário de Provas On-line 1. 
 

Português 

✓ Conteúdo: Revisão - Oração Sem Sujeito e Sujeito Indeterminado 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

ORL 

✓ Conteúdo: Discurso Citado em Gêneros Jornalísticos 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: Como Fazer Minhas Atividades On-Line? 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line; 

Clique aqui para assistir o vídeo da professora; 

Clique aqui para verificar suas pendências da disciplina. 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Potências e Quadrados Perfeitos (Resoluções Comentadas) 

Clique aqui para assistir a videoaula I do professor; 

Clique aqui para assistir a videoaula II do professor. 

 

Filosofia 

✓ Conteúdo: Comunidade de Aprendizagem Investigativa 

Clique aqui para ouvir o podcast da professora. 

 

Inglês 

✓ Conteúdo: Revisão - Frequency Adverbs, Modals Can And Can´t e 

Past Simple 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: Revisão - Superlatives and comparatives 

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/provaonlinefundamental.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wfTdNFnWDgA
https://www.youtube.com/watch?v=AQDmP7NhHHg
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/8a/8AnoORLDiscursoTarefa.doc
https://www.youtube.com/watch?v=25iwnRvWlgQ
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/atividadesere/8ereatividade.docx
https://www.youtube.com/watch?v=yFlTZ-qTTXM
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/atividadesere/pendencias.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kPZU6T4HzBQ
https://www.youtube.com/watch?v=7K1z8pWivuo
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/filosofia/bettyef2.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=12qWqbJSzgY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=26ocZMIk49I&feature=youtu.be


Geografia 

✓ Conteúdo: Revisão para Prova - Pobreza, Fome, Exclusão Social e 

Desigualdades Internacionais 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line; 

As atividades de revisão podem ser respondidas a partir da folha de 

exercícios impressa ou no caderno com enunciado. 

 

Clique aqui para fazer download do gabarito da atividade da semana 

anterior. 

 

✓ Conteúdo: Desigualdades Internacionais 

Clique aqui para assistir a videoaula I da professora; 

Clique aqui para assistir a videoaula II da professora; 

Clique aqui para assistir a videoaula III da professora. 

 

História 

✓ Conteúdo: Revisão para Prova - Revolução Americana, Revolução 

Francesa e Revoltas na América Ibérica 

Clique aqui para assistir ao vídeo do professor; 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Revisar os conteúdos trabalhados Revolução americana, Revolução 

francesa e revoltas na América Ibérica. Capítulos 1, 2 e 3. 

 

Arte 

✓ Conteúdo: Maternidade 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Ciências 

✓ Conteúdo: Revisão - Alimentos 

Clique aqui para assistir a videoaula I da professora; 

Clique aqui para assistir a videoaula II da professora. 

 

Educação Física 

✓ Conteúdo: Alongamentos e Exercícios Funcionais 

Clique aqui para assistir a videoaula II 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! 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/8a/geo8anorevisao.docx
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/8a/gabarito8anogeografia.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/8a/gabarito8anogeografia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SCTT6crG34I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=daeEZHeKcKA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HQEdsgtcQdE&feature=youtu.be
https://youtu.be/PtYwfaEB2us
https://youtu.be/-c6nHvifZR0
https://www.youtube.com/watch?v=LecmvvAzYe8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HL09mQEJ52Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pfpzWQSH4Vk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7fs3OGyQMVk&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
mailto:profkarla@colegiovsjose.com.br
mailto:proflucirene@colegiovsjose.com.br
mailto:profmarcelo@colegiovsjose.com.br
mailto:profnelci@colegiovsjose.com.br
mailto:profpauloroberto@colegiovsjose.com.br
mailto:profrenata@colegiovsjose.com.br
mailto:profsamuel@colegiovsjose.com.br
mailto:profthiago@colegiovsjose.com.br

