
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 11 a 15/05/2020 Ano: 6º 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: Interpretação de Texto 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download do podcast da professora; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line; 

Clique aqui para fazer download da correção da tarefa da semana 

anterior. 

 

✓ Conteúdo: Intertextualidade 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

ORL 

✓ Conteúdo: Hiperlinks em Textos Noticiosos 

Clique aqui para assistir a videoaula I da professora; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line; 

Clique aqui para assistir a videoaula II da professora. 

 

Clique aqui para fazer download da correção da atividade da semana 

anterior. 

 

Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: Construindo Saberes 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download do material de apoio. 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Revisão para Prova 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: Divisores e Múltiplos 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Após assistir a aula de Divisores e Múltiplos, fazer os seguintes 

exercícios: Página 114 exercícios 1 ao 9 e página 116 e 117 

Tratamento da Informação (fazer sem enunciado). 

 

 

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=puRh5xRr1GM
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/6a/meninodacidade.mp3
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/6a/6AnoPortuguesInterpretacaoDeTextoTarefa1.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/6a/6PORTInterpretacaoDeTexto.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/6a/6PORTInterpretacaoDeTexto.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LBHawPXEhWY
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/6a/6AnoPortuguesIntertextualidadeTarefa.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/6a/6AnoPortuguesIntertextualidadeTarefa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PNVJ0-sRTVo
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/6a/6AnoORLHiperlinksEmTextosNoticiososTarefa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CuEuFxOjY9U
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/6a/6AnoORLBlogCorrecaoDeTarefa.pptx
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/6a/6AnoORLBlogCorrecaoDeTarefa.pptx
https://youtu.be/uc9Y8gfTbkM
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/atividadesere/6ANO_MOD2_CAP1_ConstruindoSaberes.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JMYFERUdItA&feature=youtu.be
https://youtu.be/eClqif2gPpQ


Filosofia 

✓ Conteúdo: Percepção - Visão 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

✓ Material: Livro Filosofar e Viver páginas 35 e 36. 

 

Geografia 

✓ Conteúdo: Revisão para Prova - Representações do Espaço 

Geográfico, Forma da Terra, Movimento de Rotação e Fusos Horários 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Inglês 

✓ Conteúdo: Plurals and Questions 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

História 

✓ Conteúdo: Capítulo 7 - Hebreus, Fenícios e Persas 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Fazer leitura e resumo das páginas 100 até 106. 

 

Arte 

✓ Conteúdo: Arte da Azulejaria 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Educação Física 

✓ Conteúdo: Quem é Capaz de Completar o Circuito? 

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! 

 

Ciências 

✓ Conteúdo: Planeta Terra 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Fazer exercícios das p. 81 e 85 (no caderno e com enunciados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=we5OFAvFjvY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8e7_A1A2Q0A
https://youtu.be/k8Ta0W0dVXA
https://youtu.be/P1mjJ8ISTZ8
https://www.youtube.com/watch?v=NcGHdOXiJuo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nZgx03nMS4A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KN0CIUd0hNo&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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