
Centro Educacional Sesc Cidadania 

Ensino Médio  

Roteiro Semanal – 26/08 a 30/08/2019 – 2ª 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 2ªA, portanto, os horários de entrega das atividades seguem 
o horário de aula da Turma. 
 

 

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

Texto - A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento aprovado em 10 de Dezembro de 

1948 pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) . 

A proclamação do documento estabelece os direitos fundamentais a todo os seres humanos 

independente da cor, origem, orientação sexual, religião, gênero ou inclinação política. 

O texto da declaração serve também como base contra a desigualdade humana, contra formas de calar 

violentamente expressões e manifestações culturais, sociais e políticas, de qualquer tipo. 

O texto atua como fonte para cumprir de forma universal e duradoura os valores de justiça, igualdade e 

dignidade humana. 

Geralmente por questões financeiras, o grupo excluído, também chamado de minoria social, não tem 

o acesso a bens e serviços básicos e que garantem a condição de vida digna, defendida 

pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Fonte: Quero Bolsa (disponível em: https://querobolsa.com.br/enem/sociologia/exclusao-social) 

 

1- O que é exclusão social? 

2- Pesquise no mínimo 04 tipos de exclusão social. 

3- O Brasil tem adotado políticas de inclusão? Quais? 

http://www.sesccidadania.com.br/
https://querobolsa.com.br/enem/sociologia/direitos-humanos
https://querobolsa.com.br/enem/geografia/onu-organizacao-das-nacoes-unidas
https://querobolsa.com.br/enem/sociologia/declaracao-universal-dos-direitos-humanos
https://querobolsa.com.br/enem/sociologia/exclusao-social


4- Procure e reescreva 02 noticiários recentes que representem fatos de exclusão social no Brasil. 

Coloque a fonte.  

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

 VÂNIA – INGLÊS (SEGUNDA-FEIRA 27/08/2019) 
 
            Homework:  
 

 Atividades no livro páginas 158 a 161 – para o dia 27/08 terça-feira. 
 

 FREDERICO – QUIMICA (TERÇA-FEIRA 27/08/2019) 
 

Para dia 27/08/2019 terça-feira. 

Parte 2. Unidade 16 

Exercícios das páginas 483 e 484 (exercícios fundamentais), 499 (exercícios fundamentais) no 
caderno. 

 

 
 IGOR – MATEMÁTICA (QUINTA-FEIRA  29/08/2019) 

 
1) Trazer o livro didático em todas as aulas dessa semana. 
 
2) Resolva no caderno de matemática os exercícios do livro: 
Página 427, Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
Página 428, Nº 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 
Página 429, Nº 20, 21, 23, 24. 
O visto e a correção das atividades serão no dia 29/08 quinta-feira. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


