
Centro Educacional Sesc Cidadania 

Ensino Médio  

Roteiro Semanal – 26/08 a 30/08/2019 – 3ª 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 3ªA, portanto, os horários de entrega das atividades seguem o 
horário de aula da Turma. 

 

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

1- O que são cidades sustentáveis? 

2- A correta destinação dos resíduos sólidos é condição primordial para uma cidade sustentável. A 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), aprovada em agosto de 2010, trouxe importantes 

instrumentos para que municípios de todo o Brasil. Pesquise e cite 02 normas propostas pelo PNRS. 

3- Quais são as cidades mais sustentáveis do mundo? Descreva algumas de suas características 

marcantes. 

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

 

 VÂNIA – INGLÊS (TERÇA-FEIRA 27/08/2019) 
 

 Atividades no livro 250 a 255 - para o dia 27/08 terça-feira. 
 
 

 FREDERICO – QUÍMICA (QUINTA-FEIRA 29/08/2019) 

 

Para dia 29/08 quinta-feira. 

http://www.sesccidadania.com.br/


Parte 3. Unidade 10 e 11. 

Fazer as atividades das páginas 323 (1 a 6, 14 a 20), 324 (23, 24 e 25), 336 (1 a 12) e 358 (1 a 5). 

No caderno. 

 

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

 Nessa semana deverão trazer em todas as aulas o livro didático. 
 
1) Resolva no caderno de matemática os exercícios do livro: 
Página 705, Nº 29 ao 49. 
O visto e a correção das atividades serão no dia 29/08 quinta-feira. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


