
 

 ATENÇÃO - Calendário da N1 – 2º trimestre: 

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES 2º TRIMESTRE 

N1 – 2º Trimestre – 8º ano 

Data da Realização Disciplinas 

21/06 LP (Gramática / Literatura) 

22/06 História e Inglês 

23/06 Matemática 

24/06 Ciências e Arte 

25/06 Geografia e Ed. Física 

Simulado geral – 2º Trimestre 

28/06 Todas as Disciplinas – a partir das 09h20 

2ª CHAMADA (N1) – 2º Trimestre 

29/06 Todas as Disciplinas – a partir das 13h30 

Orientações sobre as avaliações: 

➢ As avaliações de N1 acontecerão sempre nos dois últimos horários às 10h10.  

➢ Todas as avaliações serão aplicadas no Forms na plataforma Teams.  

➢ Os professores estarão online durante o horário da aplicação, se houver algum problema para acessar a 

prova, fale com o professor. Lembrando que o professor que estará presente na turma, será conforme o 

seu horário de aula. 

➢ Você poderá acessar a prova apenas uma vez, portanto fique atento, se você fechar a avaliação antes de 

concluir todas as respostas, você não conseguirá abrir a prova novamente. 

➢ Não percam a data de realização da prova, pois ela não será estendida.  

Atenção Importante: Em virtude da realização das provas e simulados, as aulas partir do dia 21/06 acontecerão 

apenas no formato on-line. 

 SIMULADO GERAL 2º trimestre – No dia 28/06 realizaremos nosso Simulado Geral (1º trimestre) para todas 

as turmas do Ensino Fundamental Anos Finais, a partir das 9h20. O Simulado tem valor de até 1,0 ponto 

adicional na média final de todas as matérias. Não percam!!! 

 
 Conteúdos e Objetivos (1º trimestre): estão disponíveis no portal da escola em 

www.sesccidadania.com.br>Educação>EnsinoFundamentalAnosFinais>Conteúdos/Objetivos. 
 

● Atenção Calendário 06/2021: 

✔ 21/06 a 25/06 – Avaliações N1 conforme calendário; 

✔ 28/06 – Realização do Simulado Geral 2º trimestre (todas as turmas); 

✔ 29/06 – Realização da 2ª chamada N1; 

✔ 30/06 – Live de Encerramento do Semestre. 

 
 Live de Encerramento do Sementre (30/06) 

Oi, alunos (as). Espero que esteja tudo bem com todos vocês 😍.  

Agora, tenho uma notícia muito boa para vocês. Desejam saber?! Então vamos lá... Para fecharmos o semestre 

com muita alegria, descontração e amor, no próximo dia 30/06 📅 estaremos realizando uma live com todas as 

turmas de 8º anos. Genteeeeeee, imaginem aí o quanto será bacana reunir a galerinha com os professores para 

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


aquela diversão on-line?! Então, preparem o 💓, pois a equipe pedagógica está fazendo de tudo para tornar este 

dia INESQUECÍVEL.  

 Rodízio Aulas Presenciais: 

● Para quem optou por aulas presenciais, e conforme o rodízio realizado, as turmas que estarão presentes na 

semana de 14/06 a 18/06 são: 

Alunos das turmas A e D 

✔ As aulas remotas continuarão pela plataforma Microsoft Teams, as turmas serão divididas em dois 

grupos: Grupo 1 - A, B e C e Grupo 2 – D, E e F. 

 

 Arte – Carol 

Oie pessoas!   
Para fixar o que foi aprendido nesse capítulo e ajudá-
las e ajudá-los para se preparar para a atividade do 
Forms, nada melhor do que realizar alguns exercícios 
e leitura do próprio capítulo “Uma visita às 
vanguardas artísticas europeias”.  
Pág.39 – leitura;  
Pág.40 – leitura e ex. 6,7; 
Pág.41 – leitura; 
Pág.42 – leitura e ex. 9, 10 e 11. 

DICA: A leitura dos textos são fundamentais para 
a realização das atividades, além de ajudá-las/los a 
compreender melhor o conteúdo ministrado em aula.  

ATENÇÃO: A atividade deverá ser postada no 
Teams até o dia 18/06/2021 (Sexta-feira) às 
23h59min (Todas as turmas).  

IMPORTANTE: Não serão aceitos trabalhos 
entregues posteriores ao prazo via e-mail.  

N2 no FORMS  
Segue abaixo o conteúdo e as datas para da atividade 
avaliativa no Forms. 
PDF postado em nosso canal de Arte, no material de 
apoio. Lembrando que esse material foi o que passei 
em sala de aula para vocês e contém alguns 
movimentos artísticos que não foram 
mencionados no capítulo.  
Capítulo 03 “Uma visita às vanguardas artísticas 
europeias”. 

DICA: Revisem as atividades feitas, assistam as 
aulas gravadas e estudem pelo material de apoio e o 
livro. Mantenham a calma na hora da realização da 
prova, a presa neste caso é inimiga número um de 
vocês!  

IMPORTATE: A prova irá ocorrer no modelo 
online e terá a duração de 48hrs, iniciando na minha 
aula. As datas, serão as seguintes:  
8 A, B, C: 16/06/2021 [4º horário] 
8 D, E, F: 17/06/2021 [2º horário] 
 
 

 Literatura – Ana Flávia 

Oiii, meus 'kiridos' 😍.  

Para esta semana você vai estudar um pouco mais 
uma das temáticas relacionadas a obra Alice no 
Espelho: a problemática dos transtornos 
alimentares. Dessa forma, realize uma pesquisa 
dirigida sobre notícias ou reportagens, faça uma 
leitura ATENCIOSA, ou assista séries e 
documentários relacionadas ao assunto. Logo após, 
faça no seu CADERNO, um resumo sobre aquilo que 
você leu. Portanto, para realizar o resumo, leia e releia 
o texto, busque os conceitos mais importantes e os 
pontos fundamentais do texto, organize as ideias 
principais, escreva-o com suas palavras.  
Data de entrega: 18/06, às 23h59.  
Ahhh, conte comigo sempre!!  
Amo a presença e alegria de todos nas minhas 

aulas 💖.  

 

 Produção de Texto - Leandra 
AVALIAÇÃO N1-  SEGUNDO TRIMESTRE/2021  
A crônica é um gênero discursivo que mescla a 
tipologia narrativa com trechos reflexivos e, em alguns 
casos, argumentativos. A linguagem da crônica 
costuma ser leve, marcada por coloquialidade e, não 
raro, cada cronista tem seu estilo próprio no uso das 
palavras. Os temas comuns a esse gênero são os 
mais variados possíveis. Qualquer assunto cotidiano 
pode ser motivo de crônica.  
Considere os textos abaixo para escrever uma 
Crônica Argumentativa que tematize A AMIZADE EM 
UMA SOCIEDADE CONSUMISTA E IMEDIATISTA.  

 

 



OBSERVAÇÕES:  
*Faça sua produção textual no word, mas caso não 
seja possível, faça manuscrito a caneta na folha de 
redação (somente para quem for fazer manuscrito);  
*Atente-se para as características do gênero 
solicitado;  

DATA DE ENTREGA: 18/06 – TODAS AS TURMAS  

 
 

 
 

Horário de aula – Turmas A e D (semana 14/06 a 18/06) 
                                                  
 
Turma 8 A - Grupo 1 - Sala 25  
(Letra A à J)     

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 Ing LPG Mat.II Mat.I Cien 

08:10 Cien Mat.I Ens.R. LPL LPG 

09:00 Geo LPPT Mat.I His Mat.I 

10:10 Ed.Fis His His Art Geo 

11:00 LPPT Cien Ed.Fis Geo Ing 

11:50 --------- -------- --------- -------- -------- 

Turma 8 A - Grupo 2 - Sala 26  
(Letra K à Z)     

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 Ed.Fis Geo Cien His Mat.I 

08:10 Geo Cien His LPG Ing 

09:00 Mat.I Art Ed.Fis Ing Geo 

10:10 LPG LPPT Mat.I Mat.I Ens.R. 

11:00 Cien Mat.II LPL LPPT His 

11:50 --------- -------- --------- -------- --------- 

Turma 8 D - Grupo 1 - Sala 27  
(Letra A à H)     

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 Cien Mat.I Geo LPL Ing 

08:10 His Art LPPT Ing Geo 

09:00 LPPT His Mat.II Geo His 

10:10 Mat.I Cien Ed.Fis LPG Mat.I 

11:00 Ed.Fis LPG Cien Mat.I Ens.R. 

11:50 --------- -------- --------- -------- --------- 

Turma 8 D - Grupo 2 - Sala 28  
(Letra I à Z)     

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 His Art Mat.I LPPT Geo 

08:10 Mat.I Geo Ed.Fis Mat.II His 

09:00 LPG Cien Cien LPL Cien 

10:10 Geo Mat.I LPG Ed.Fis Ing 

11:00 Ens.R. LPPT His Ing Mat.I 

11:50 -------- -------- --------- -------- -------- 

 
Horário de aulas Online 

     



Aula Online     

Turmas A, B, C    
  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 Mat.I Cien Ed.Fis Geo His 

08:10 Ing His Cien Mat.I Mat.I 

09:00 Ed.Fis LPG His LPPT Ens.R. 

10:10 Cien Geo Art Ing LPG 

11:00 Mat.II Mat.I Geo LPL LPPT 

11:50 --------- -------- --------- -------- --------- 

Aula Online     

Turmas D, E, F    
  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 Geo Mat.II LPG Ing Ens.R. 

08:10 Ed.Fis LPPT Mat.I Art Cien 

09:00 Cien Mat.I Geo Mat.I Ing 

10:10 His LPG Cien His LPL 

11:00 Mat.I His LPPT Ed.Fis Geo 

11:50 --------- -------- --------- -------- --------- 

 


