
 

 
 

TAREFAS DE CASA 
 

Data: 05/03/2021 Ano: 7º  Turma: A 
 

1ª Aula: Matemática 

✓ Avaliação diagnóstica - Leitura da pagina19, 20 e 21. 

 

2ª Aula: Educação Física 

✓ Aquecimento (Alongamento), Desafio da roleta, desafio do 

quadrado, desafio do X. 

 

3ª Aula: História 

✓ Avaliação Diagnóstica. 

 

4ª Aula: Português 

✓ Interpretação- correção p. 18 e 19. Verbos- exercícios p. 20 (1). 

Para casa p. 21 (2 ao 5) com enunciado. Não precisa fazer o 4 C. 

 

5ª Aula: Matemática 

✓ Estudo de operação de números naturais, atividades da página 18 - 

Leitura da pagina19, 20 e 21. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

No link abaixo segue o Comunicado 03, informando a 

suspensão das atividades presenciais 

https://colegiovsjose.com.br/uploads/content_file/colegiovs

jose.com .br/comunicado-03-suspensao-das-atividades-

presenciais.pdf 

 

 
Horário de aulas 7º ano A 

 
 

Provões Ensino Fundamental Anos Finais – 6º ao 9º ano 

26/04 – Português/Inglês (on-line) 

28/04 – Matemática/Geografia (on-line) 

30/04 – História/Ciências (on-line) 

 

Revisão de conteúdo: Período de 08/02 a 05/03/2021 

 

Período de realização de Avaliação Diagnóstica presencial: 

01/03/2021 a 05/03/2021 – Grupo B 

08/03/2021 a 12/03/2021 – Grupo A 

 

Prova de atualidades (on-line) 9º ano: 16/04/2021  

 

Prova de recuperação paralela de estudos (on-line): 03 a 07/05/2021 

 

Prova de 2ª chamada presencial: 29/04/2021 e 10/05/2021 às 14h, 

mediante convocação da Orientação Educacional. 

 

OBS: 

As demais provas, trabalhos e atividades avaliativas estarão agendadas 

no CRONOGRAMA DE ATIVIDADES do estudante disponível no site 

do colégio, acesse: https://colegiovsjose.com.br/cronogramas-de-

atividades/  e selecione a turma correspondente. 
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Se houver dúvida referente ao conteúdo de qualquer uma das aulas, você 

poderá entrar em contato com o(a) professor(a) por meio do e-mail que 

foi disponibilizado para tira-dúvidas.  

 

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 

Thiago  profthiago@colegiovsjose.com.br 
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