
Centro Educacional Sesc Cidadania 

Ensino Fundamental Anos Finais 

Roteiro Semanal –   26/08 a 30/08/2019 – 9º ano A - EFAF 

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 9º A, portanto, os horários de entrega das atividades seguem 
o horário de aula da Turma. 

 
 VÂNIA- INGLÊS (26/08/2019 SEGUNDA-FEIRA e 27/08/2019 TERÇA-FEIRA) 

Dia 26/08 segunda-feira: Homework: 129,130.  
Pesquisar o vocabulário da Word List da e, também, da atividade 1, página 129 e colocar o 
significado em português no caderno. 
 
Dia 27/08 terça-feira: Homework: 131,132,133. 
 

 
 HERINE – INFORMATICA (TERÇA-FEIRA 27/08/2019) 

* Levar o pen drive  
 

 HAROLDO – MATEMÁTICA (TERÇA-FEIRA 27/08/2019) 
 
Segue desafio para ser apresentado na próxima aula. 

Suponha que você esteja em um corredor com 100 armários fechados. 

 

Você começa abrindo todo armário com as - também - seguintes regras: 

 

1) Você sempre fecha o segundo armário (de dois em dois); 

 

2)Você sempre abre o terceiro armário, no caso de estar fechado ou fecha-o, no caso de estar 

aberto (de três em três); 

 

Você segue essas regras (e a inicial) indo de armário em armário até o armário número 100. 

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


 

Quais são os armários que permaneceram abertos? 

 

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

Para dia 27/08/2019 terça-feira. 

Fazer no caderno: Atividades das páginas 177, 178, 181, 182 e 183. 

Atenção! Entregar a lista de atividades – tabela periódica. 

 

 PEDRO – MÚSICA (QUARTA-FEIRA 28/08/2019) 
 

Criar uma história em quadrinhos sobre Folclore Brasileiro. 
 
Entrega do trabalho será até dia 28/08 pelo Email: pedro.farias@sescgo.com.br ou 
pedrofarias.trompete@hotmail.com. 

 Sugestão de site que contém ferramentas para criar seu quadrinho: 
https://mundonativodigital.com/2016/08/26/20-ferramentas-digitais-para-criar-historias-em-
quadrinhos-com-os-alunos/ 

         Levar o caderno de música, baquetas e flautas. 

 

 EVELLINE – GEOGRAFIA (SETA-FEIRA 30/08/2019) 
 

ATIVIDADE 
 

1- Por que alguns países ficaram conhecidos como Os Tigres Asiáticos? 

2- Quais são esses países? 

3- O que provocou o desenvolvimento econômico nesses países? 

4- Quais foram os países que chamaram de Novos Tigres Asiáticos devido a expansão da 
industrialização? 

5- De que forma esses países se destacaram? 

6- Quais industriam predominam nesse contexto? 

* Atividades deverão ser apresentadas na Sexta-feira (30/08). 
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