
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 18 a 22/05/2020 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. 

 

HORÁRIO ON-LINE - PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS 

 
 

Matemática 

✓ Conteúdo: Funções Polinomiais - Equação Polinomial do 1º Grau 

Clique aqui para assistir a videoaula I do professor; 

Clique aqui para assistir a videoaula II do professor. 

 

✓ Conteúdo: Funções Polinomiais - Equação Polinomial do 2º Grau 

Clique aqui para assistir a videoaula I do professor; 

Clique aqui para assistir a videoaula II do professor. 
 

Português 

✓ Conteúdo: Estrutura das Palavras 

Clique aqui para assistir a videoaula I da professora; 

Clique aqui para assistir a videoaula II da professora. 

 

Literatura 

✓ Conteúdo: Humanismo 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download da correção da atividade. 

 

Produção de Texto 

✓ Conteúdo: O Balão na HQ 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

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=u1qlup5Ggg8&feature=youtu.be
https://youtu.be/RY8gSnJ8kPU
https://youtu.be/ClhCCbO3lCE
https://www.youtube.com/watch?v=Shj6hh2pBdw&feature=youtu.be
https://youtu.be/PIG-i-9djyA
https://youtu.be/yIfd_wMYllI
https://youtu.be/nQNKnmfCMJA
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/rosana22/1ANOLITATIVIDADEREVISAOGABARITO.pdf
https://youtu.be/N4lrgHuESn0
https://youtu.be/N4lrgHuESn0
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/rosana22/1ANOLITATIVIDADEFALASHQ.doc


Geografia 

✓ Conteúdo: Recursos Hídricos do Planeta Terra 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Inglês 

✓ Conteúdo: Verb To Have (Simple Past) 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: Text Comprehension 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

História 

✓ Conteúdo: O Mundo Clássico - O Berço do Ocidente 

Fazer leitura das páginas 13 até 24; 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Fazer atividade das páginas 25 e 26. 

 

Gabarito das atividades das páginas 47 a 53, se encontram nas 

páginas 55 e 56. 

 

Filosofia 

✓ Conteúdo: Relativismo e Refutação 

Material FTD: Módulo 1 - Capítulo 2 - Problemas Filosóficos; 

Texto Filosófico das páginas 14 e 15; 

Produção de texto explicativo: É possível viver sem verdades? 

 

Física 

✓ Conteúdo: Queda Livre 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Sociologia 

✓ Conteúdo: A Sociedade Brasileira 

Fazer leitura e resumo das páginas 12 até 17; 

Clique aqui para ouvir o podcast do professor; 

Fazer atividades das páginas 12 e 18 até 23. 
 

Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: Ética e Cidadania 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Biologia 

✓ Conteúdo: O Envoltório da Célula - Resolução de Atividades 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

MATERIAL FDT: Módulo 2 Capítulo 4; 

ATIVIDADES: páginas 16 e 17 atividade 1 a 6, páginas 29 e 30 

atividades 7 a 13 e páginas 36 e 37 atividades 14 a 20; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

https://www.youtube.com/watch?v=_-Nw7GJwtN0
https://www.youtube.com/watch?v=KZ_zxC35oxM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wAzIsxUQPX0&feature=youtu.be
https://youtu.be/7qWJnK5qBIQ
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/FISICA1ANOATIVIDADESQUEDALIVRE.pdf
https://youtu.be/kMNmmKMpMmA
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/atividadesere/1EMETICACIDADANIAatividade.docx
https://www.youtube.com/watch?v=9CUU_3WQUtg&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/atividadeenvoloriocelula.docx


Educação Física 

✓ Conteúdo: Alongamento e Flexibilidade 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

✓ Conteúdo: Voleibol 

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 30/05. Será 

considerada na Ficha Diagnóstica as participações, sejam criativos 

e divirtam-se! 

 

✓ Conteúdo: Voleibol 

Fazer trabalho trimestral como orientado no Cronograma de 

Avaliações. Deverá ser entregue aos professores no retorno às 

aulas presenciais. 

 

Espanhol 

✓ Conteúdo: Los Sustantivos Contables e Incontables 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

✓ Conteúdo: Profissões 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Arte 

✓ Conteúdo: Arte Medieval Românico e Gótico 

Clique aqui para assistir o vídeo da professora. 

 

Informática 

✓ Conteúdo: Histórico, Hardware & Software, Arquivos, Formatos e 

Processadores de Texto 

Aula On-line - Microsoft Teams conforme calendário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=50YUnE4mOzg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TQsRJb4DECw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uAKnXj2330k&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/1ANOATIVIDADEPROFISSOES.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=U1rLQgq6Qoo&feature=youtu.be


Química 

✓ Conteúdo: Estrutura Atômica  

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: Tabela Periódica 

Clique aqui para fazer download do material de apoio; 

Clique aqui para fazer download da correção da atividade. 

 

 
 

Informamos que a partir do dia 18/05 (segunda-feira)  

a professora Bruna Meira assumirá a Disciplina de Química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nwcB55UnDTc
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/1EMTABELAPERIODICAMATERIALDEAPOIO.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/1a/1EMREVISAOTABELALISTA2.pdf


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 

Bruna profbrunameira@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 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
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