
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 11 a 15/05/2020 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! 

 

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

Português 

✓ Conteúdo: Modo Subjuntivo 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

✓ Conteúdo: Revisão para Prova 

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

professora Renata dia 11/05 (segunda-feira) às 08h. 

Caso ocorra algum problema com a transmissão, ir para a Live dos 

seguintes links: Link1  Link2 

   

ORL 

✓ Conteúdo: Notícia 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

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 - Números inteiros 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

✓ Conteúdo: Revisão para Prova - Geometria: Polígonos e Sistema 

de Coordenadas 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Filosofia 

✓ Conteúdo: Conhecimento Popular 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Material: Livro Filosofia no Nosso Dia a Dia p. 36. 

 

 

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=zzp2TTwX4Gw
https://www.youtube.com/watch?v=EuZ9O3Xnnfw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EuZ9O3Xnnfw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wXPQVwxxlDU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PMVoPfV5g7I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=t4EaCudjJ9w
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/7a/7anoORLNoticiaManchete.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/7a/7AnoORLNoticia2CorrecaoDaTarefa.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/7a/7AnoORLNoticia2CorrecaoDaTarefa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=00EdicwbhYA&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/atividadesere/7ANO_MOD2_CAP1_ConstruindoSaberes.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sjUYxDGQKWo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OwwxxYme59I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-pLlhEl-OZw&feature=youtu.be


Geografia 

✓ Conteúdo: População Brasileira 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

✓ Conteúdo: Revisão para Prova - Disparidades Socioterritoriais e 

População Brasileira 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Inglês 

✓ Conteúdo: Listening 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

História 

✓ Conteúdo: Capítulo 3 - América: Povos, Reinos e Impérios Antigos 

Fazer leitura e resumo das páginas 62 até 69; 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Fazer atividades das páginas 70, 72 e 73. 

 

Arte 

✓ Conteúdo: Linguagem da Música 

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: Importância do Ar 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Fazer exercícios das p. 85 e 92 (no caderno e com enunciados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FBlwY_IutHc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eTUauqF9b_U&feature=youtu.be
https://youtu.be/kE2bIx2FEUQ
https://youtu.be/YAfg-i_nOnE
https://www.youtube.com/watch?v=c3q6TjdJaKg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nZgx03nMS4A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EyehKugQbqU&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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