
Centro Educacional Sesc Cidadania 

Ensino Médio  

Roteiro Semanal – 26/08 a 30/08/2019 – 1º série - EM 

Srs. Pais e Responsáveis, 
 
Aula neste sábado (24/08/2019) - Informamos que, neste sábado teremos aula normal que referirá 
ao horário de quinta-feira, no entanto, após o intervalo aplicaremos a prova.  Lembramos ainda 
que, os alunos serão liberados a partir das 11h podendo permanecer no prédio com 
acompanhamento dos funcionários até 12h30min.  
 
2ª CHAMADA PARA AS PROVAS (26/08/2019): lembramos aos pais e responsáveis que, caso o aluno 
não tenha realizado as provas na semana específica das referidas avaliações, informamos que as 
mesmas serão aplicadas somente na nesta segunda-feira dia 26/08/2019, no período da tarde a 
partir das 13h30min. Caso não compareçam para a realização na segunda-feira, os alunos farão a 
prova, somente na recuperação. Lembramos ainda que, o valor de cada prova aplicada é de R$ 
20,00 e este valor ficará isento apenas o aluno que apresentar atestado médico do dia faltado. 
 
AULAS NORMAIS NA PRÓXIMA SEMANA: A próxima semana teremos aula normal (segunda-feira a 
sexta-feira), uma vez que, o conselho de classe acontecerá no período vespertino, não 
atrapalhando as atividades em sala durante a manhã.  
 

As tarefas de casa não feitas são lançadas diariamente no sistema acadêmico. Para acompanhar os lançamentos acesse 

o Portal da escola. É necessário visualizar constantemente, assim: 

Acesse o nosso portal www.sesccidadania.com.br 

 
Todas as tarefas abaixo são referentes a Turma 1ªA, portanto, os horários de entrega das atividades seguem o 
horário de aula da Turma. 
 

 EVELLINE – GEOGRAFIA (SEGUNDA-FEIRA 26/08/2019) 
 

Texto - Os refugiados são hoje cerca de 68 milhões de pessoas espalhadas por todos os continentes 

e, ainda assim, permanecem invisíveis para boa parte do mundo. De acordo com as Nações Unidas, 

este é o atual número de homens, mulheres, crianças e idosos forçados a abandonar suas comunidades 

para sobreviver. Dentro dessa categoria estão: 

- 40 milhões de deslocados internos 

- 25 milhões de refugiados 

- 3 milhões de solicitantes de asilo 

Todos estes conceitos são essenciais para compreender aquele que é considerado um dos mais 

importantes fenômenos do século XXI: as crises migratórias provocadas por guerras, violência ou 

perseguições .   

Fonte: Guia Enem (Disponível em: https://oglobo.globo.com/enem/atualidades-e-redacao/enem-

entenda-questao-dos-refugiados-para-as-provas-de-atualidades-redacao-23608501) 

 

1- Qual a diferença entre migrante e refugiado? 

2- Pesquise: Quem são e onde estão os maiores grupos de refugiados do mundo? 

3- O que é a proteção internacional? 

http://www.sesccidadania.com.br/
https://oglobo.globo.com/enem/atualidades-e-redacao/enem-entenda-questao-dos-refugiados-para-as-provas-de-atualidades-redacao-23608501
https://oglobo.globo.com/enem/atualidades-e-redacao/enem-entenda-questao-dos-refugiados-para-as-provas-de-atualidades-redacao-23608501


4- Quais são os direitos de um refugiado? 

5- E no Brasil, também há uma crise migratória?  Exemplifique. 

* Atividades deverão ser apresentadas na Segunda-feira (26/08). 

 

 
 FREDERICO- QUINICA (TERÇA-FEIRA 27/08/2019) 

 
Para dia 27/08/2019 terça-feira. 

Capítulo 17. Páginas 287 a 290. 

Capítulo 18. Páginas 303 a 306. 

Capítulo 19. Páginas 313 a 316 

Capítulo 20. Páginas 327 a 332 

Fazer o resumo no caderno. 

 

 VÂNIA – INGLÊS (TERÇA-FEIRA 27/08/2019 e SEXTA-FEIRA 30/08/2019) 
             Homework:  
 

 Atividades no livro páginas 52 e 53 – para o dia 27/08 terça-feira. 

 Páginas 70 a 72 – para o dia 30/05 sexta-feira. 
 

 

 IGOR – MATEMÁTICA (QUINTA-FEIRA 29/08/20119) 
 
1) Trazer o livro didático em todas as aulas dessa semana.  
 
2) Produzir um mapa mental das seguintes páginas: 
Página 191, 192 
 
3) Resolva no caderno de matemática os exercícios do livro: 
Página 190; Nº 1, 2, 3. 
 
O visto e a correção das atividades serão no dia 29/08 quinta-feira. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


