
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 18 a 22/05/2020 Ano: 2º EM Turma: A 
 

 

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 

 
 

Português 

✓ Conteúdo: Termos Acessórios: Adjuntos Adnominais e Adjuntos 

Adverbiais 

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. 

 

Literatura 

✓ Conteúdo: Revisão - O Guarani e Iracema 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

✓ Conteúdo: Regionalismo Romântico 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Clique aqui para fazer download do gabarito da atividade da 

semana anterior. 

 

Produção de Texto 

✓ Conteúdo: Teoria da Dissertação 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Geografia 

✓ Conteúdo: Agricultura Extensiva 

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://youtu.be/GwGNuWE95_U
https://youtu.be/0WBoq4odKUo
https://youtu.be/ApfyU5AhCfY
https://youtu.be/RZeDn8NyxFw
https://youtu.be/qtsLniDb6jc
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/rosana22/2ANOLITERATURAREVISAOROMANTISMOPROSAGABARITO.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/rosana22/2ANOLITERATURAREVISAOROMANTISMOPROSAGABARITO.pdf
https://youtu.be/zyGEb0LpzII
https://www.youtube.com/watch?v=wmTXunDgrwc


Inglês 

✓ Conteúdo: Modals For Permission 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: Listening 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

História 

✓ Conteúdo: O Processo de Independência do Brasil 

Fazer leitura das páginas 06 até 14; 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Fazer atividades das páginas 10, 15, 16 e 17. 
 

Gabarito das atividades das páginas 28 até 35 do capítulo 18, se 

encentram nas páginas 37 até 39, do mesmo capítulo. 

 

Filosofia 

✓ Conteúdo: Racionalismo - Ideias Inatas 

Material: FTD Módulo4 - Capítulo 10; 

Texto Filosófico: Descartes / Método Pensante e Filosofia Prática; 

Atividades 1 e 2 da página 12. 

 

✓ Conteúdo: Racionalismo e Empirismo 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Física 

✓ Conteúdo: Introdução à Termologia 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Sociologia 

✓ Conteúdo: Geração e Etapas da Vida 

Fazer leitura das páginas 12 até 18; 

Clique aqui para ouvir o podcast do professor. 

 

Clique aqui para fazer download do gabarito da atividade da 

semana anterior. 

 

Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: Pilares do Caráter  

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Biologia 

✓ Conteúdo: Diversidade das Plantas - Briófitas e Pteridófitas 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

✓ Conteúdo: Diversidade das Plantas - Gimnospermas e Angiospermas 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

https://www.youtube.com/watch?v=qsWBI5mUukU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WHErpxLEhtI&feature=youtu.be
https://youtu.be/X_pM54JVXpE
https://www.youtube.com/watch?v=ZRhZSwcz2ds&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/2a/FISICA2ANOATIVIDADESINTRODUCAOTERMOLOGIA.pdf
https://youtu.be/XoHj4mS9lZA
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/2a/GabaritoSociologia2Empcap9pag09.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/2a/GabaritoSociologia2Empcap9pag09.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/atividadesere/2EMPILARESDOCARATERTrabalhoVolutario.docx
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/2a/Atividade2Briofitasepteridofitas.docx
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/2a/Atividade3Gimnospermaseangiospermas.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: Perífrasis Verbales de Infinitivo 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

✓ Conteúdo: Pretérito Perfeito 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Modelos Matriciais (Matrizes) 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Informática 

✓ Conteúdo: Histórico, Tecnologias WEB e HTML 

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=d6i06HsFwtY&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/2a/2ANOATIVIDADEPRETERITOPREFEITO.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1_QlGUFoAPg


Química 

✓ Conteúdo: Termoquímica 

Clique aqui para assistir a videoaula I do professor; 

Clique aqui para assistir a videoaula II do professor. 

 

Material De Apoio - Revisão 

Cap. 14 e 15 e assistir as seguintes Videosaulas: Videoaula I / 

Videoaula II / Videoaula III / Videoaula IV 

 

 
 

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=qrZa1hkGqjQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y_2wjjepYHE
https://youtu.be/HVRSB8lTcLA
https://www.youtube.com/watch?v=gXWdtLArcBY
https://youtu.be/ghmIYXd55II
https://youtu.be/rVn5C4krJOs


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 
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