
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 25 a 29/05/2020 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! 

 

HORÁRIO ON-LINE - PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS 

 
 

Português 

✓ Conteúdo: Advérbios  

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

ORL 

✓ Conteúdo: Encaminhamentos da Semana 

Clique aqui para assistir o vídeo da professora. 

 

✓ Conteúdo: Livro Literário 

Clique aqui para fazer download do podcast da professora. 

 

✓ Conteúdo: Entrevista Oral 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line I; 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line II. 

 

Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: O Povo Expressa Sua Fé (Correção de Atividades) 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download da correção da atividade. 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Expressões Numéricas 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

Geografia 

✓ Conteúdo: Etnias 

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
https://www.youtube.com/watch?v=4WuP9kXv4oM
https://www.youtube.com/watch?v=4WuP9kXv4oM
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/7a/adverbiosrevisao7ano.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-UpFbcqljW8
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/7a/7AnoORLLivroLiterarioCap1e2.mp3
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/7a/7AnoORLEntrevistaOralLinkDoVideoComThalita.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ke_pxiO3cf8
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/7a/7AnoORLEntrevistaOralTarefa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qiiZ6RSsZZw&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/atividadesere/7ANOCorrecaoAtividadesp58a61.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zWPF2dk12NY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Wt3eQh-ZdxQ&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/7a/7anoatividadessemana2529demaio.doc


Filosofia 

✓ Conteúdo: Pelo Diálogo o Exercício de Filosofar 

Material: Coleção Novo Espaço Filosófico Criativo; 

Piada Epistemológica / Os diversos conhecimentos-página 41 

DESAFIO: Pesquisar outras piadas (inteligentes, é claro) que 

tratem dos assuntos do capítulo 02/O pensar e o conhecimento 

diário. 

 

Inglês 

✓ Conteúdo: Simple Present vs Present Progressive 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

História 

✓ Conteúdo: O Renascimento Cultural 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Leitura da página 78 até 90; 

Resumo das páginas 79 a 81 e 89 a 90. 

 

Ciências 

✓ Conteúdo: Atmosfera 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Exercícios da p. 102 (no caderno e com enunciados). 

 

Educação Física 

✓ Conteúdo: Alongamento em Família 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: Alongamento 

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). Será considerada na Ficha 

Diagnóstica as participações, sejam criativos e divirtam-se! 
 

✓ Conteúdo: Yoga e Meditação 

Fazer trabalho trimestral como orientado no Cronograma de 

Avaliações. Deverá ser entregue aos professores no retorno às 

aulas presenciais. 

 

Arte 

✓ Conteúdo: Brincar e Criar 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1CzAT7GKJjA&feature=youtu.be
https://youtu.be/jw0OzMp80dA
https://www.youtube.com/watch?v=mQc9PQs4Tuk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7h4aqXgZM-c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VZaSuC_jGYs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iFDLgBI4Kuk&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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