
 ATENÇÃO - Calendário da N1 – 2º trimestre: 

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES 2º TRIMESTRE 

N1 – 2º Trimestre – 9º 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 9º anos. Genteeeeeee, imaginem aí o quanto será bacana reunir a galerinha com os professores para 

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

dia INESQUECÍVEL.  

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


 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 

N2 FORMS  
Segue abaixo o conteúdo e as datas para a atividade 
avaliativa no Forms. 
Conteúdo: Capítulo 04 e pdf disponível no material de 
apoio no nosso canal no Teams. 
15/06 Terça-feira 4º horário: turmas ABC 
17/06 Quinta–feira 3 º horário: turmas DEF. 
 
N2 – Infográfico: Cultura Hip-hop. 

Olá pessoas!   
Vamos por a mão na massa agora! 
Vocês terão que criar um infográfico dentro do tema da 
cultura hip hop/rap, e terá que apresentar sobre o 
histórico e sua impotência nos dias atuais trazendo 
dados sobre essa cultura no mundo e no brasil. Para 
isso, será necessário a escolha de pelo menos quatro 
artistas do seguimento. Importante, na lista dos 4 
artistas é preciso conter artistas de nacionalidades 
diferentes, sendo pelo menos uma mulher e um/uma 
do estado de Goiás. Após a realização do infográfico, 
o aluno devera gravar um vídeo apresentando o 
mesmo, enviando-o.  
Como será avaliado seu trabalho: 

 
Organização;  
imagens; 
criatividade. 

 
Domínio do conteúdo apresentado. 
Boa dicção. 
Áudio precisa ser de boa qualidade. 
Apresentação de 1 minuto, podendo ter uma variação 
de 20 segundo a mais ou a menos.  

ATENÇÃO: A atividade deverá ser postada no 
Teams até o dia 30/06/2021 (Sexta-feira) às 
23h59min (Todas as turmas).  

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

OPCIONAL: Aqueles e aquelas que se sentirem à 
vontade para inserir uma rima de rap, ou mesmo cantar 
ou dançar algo relacionado a cultura hip-hop no 
trabalho, sinta-se à vontade.  Esse é o momento e o 
espaço!  

Qualquer coisa é só falar comigo! =] 
 

 Ciências – Daniela 
Olá queridos estudantes: 
❖ Resolver os seguintes exercícios do livro didático 

(Módulo 2 – Capítulo 5): 
➢ Página 301 e 302 (exercícios: 1 ao 8) 
➢ Página 303 e 304 (exercícios: 1 ao 8) 

❖ Postar os seguintes exercícios feitos e corrigidos 
do livro didático (Módulo 2 – Capítulo 5): 
➢ Página 292 (exercício: 8)* 
➢ Página 296 (exercício: 9)* 
➢ Página 298 (exercício: 10)* 
➢ Página 300 (exercício: 11)* 

Observação:  
✓ Durante nossas aulas, resolveremos alguns 

exercícios do roteiro semanal, portanto, não 
deixe de participar. 

✓ Os exercícios assinalados com * foram 
realizados e corrigidos durante as aulas, basta 
você postar a foto. 
 

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

 

 Geografia – Evelline 
Encaminhar para a plataforma TEAMS a resolução das 
atividades: páginas 488 e 491 Módulo 2 (do número 5 
ao 9). 
INSTRUÇÕES: 
1. Encaminhe a resolução para a plataforma TEAMS. 
2. Data limite de entrega das atividades: Sexta-feira 
(18/06) 

 

 Gramática – Leandra 
→ Lista 2 -  Orações Subordinadas Substantivas (a 
lista que estamos fazendo em aula) – a aba de 
atividade já está aberta na plataforma teams. 
Data de entrega: 18/06 
 
ATENÇÃO!!!!! 
AVALIAÇÃO N2   
No dia 16/06 disponibilizarei uma N2, e a intenção é 
ajudar aqueles alunos que tiraram nota insatisfatória 
na avaliação do dia 10/05, entretanto ficará aberta para 
todos os alunos, caso queiram respondê-la e 
melhorarem a nota. 
OBSERVAÇÃO: 
Será considerada a melhor nota entre as duas 
avaliações; 
A avaliação ficará aberta do dia 16/06 ao dia 18/06; 



O conteúdo cobrado será o mesmo da avaliação 
anterior, ou seja, análise sintática. 
 
PROJETO “Filme por dentro” – 9ano 
Visando a prática das questões éticas, da consciência 
social, dos valores morais, atitudinais e humanos 
faremos uma discussão acerca da temática do curta 
metragem “Carreto, carreto, carreto”, e para isso 
preciso que vocês pesquisem os seguintes assuntos: 
→quantos cinemas no Brasil possuem recurso 
AD(áudio descrição)? 
→quais são as políticas públicas voltadas para a 
inclusão de pessoas com deficiência física no Brasil? 
→quais os índices de trabalho infantil pelo mundo? 
→conceito de empatia e felicidade 
Data das discussões: entre os dias 14 e 18/06 
 

 História – Sthefani 
• Nesta semana, vocês deverão postar os seguintes 

exercícios (Livro 02 - Módulo 02): 
o Páginas 365 e 366 nº 01 a 04 
o Página 368 nº 05 e 06 
o Página 371 nº 07 a 09 

• Os alunos que estão sem material devem 
responder as atividades no caderno. Não é 
necessário copiar os enunciados, somente as 
respostas. 

• Data de entrega das atividades: 
o 18-06 (sexta-feira): Todas as turmas 
 

 Matemática I – Igor Maciel 
Antes de iniciarmos peço gentilmente que leia todas as 
instruções para executar corretamente sua atividade.  
1) N2 – Lista de Exercícios de Matemática I – 2° 
Trimestre – Valor: 10,0 Pts  
Olá estudantes, essa será mais uma N2 do trimestre, 
você resolverá os exercícios indicados abaixo da 
Seção Amplie do livro didático, tais questões irão 
compor nossa Lista de Exercícios. Assim resolva no 
seu próprio livro e poste no Teams, no ambiente criado 
exclusivamente para essa postagem.  
Módulo I – Matemática – 9º Ano  
Seção Amplie  

 Página 248: Nº 1*, 2*, 3*  

 Página 249: N° 4*, 5*.  

 Página 250: N° 9, 10, 11, 12, 13.  

 Página 251: N° 14, 15, 16.  

Observação 1: A atividade deverá ser postada até o 
dia 18/06/21 (Sexta-Feira) às 23h59min.  
 
Observação 2: A lista de exercícios é uma forma de 
preparação para nossa prova de N1, resolva com 
bastante atenção e anotando as dúvidas que surgirem 
para em aula sanarmos elas.  
 
Observações Adicionais:  

• Responda os exercícios em seu livro.  

• Os alunos que estão sem material didático 
devem responder as atividades no caderno. 
Não é necessário copiar os enunciados, 
somente as respostas.  

• Após responder a atividade, poste no Teams.  

• Durante nossas aulas, resolvemos vários 
exercícios do roteiro semanal, portanto, não 
deixe de participar, pois isto evitará o acúmulo 
de atividades.  

• Os exercícios assinalados com * foram 
realizados durante as aulas.  

 

 Produção de Texto – Ana Flávia 
Oi, meus chegados 🙌.  

Resolução da atividade da página 44 (módulo 2). Essa 
deve ser feita OBRIGATORIAMENTE no caderno!!  
 
Além disso, vamos realizar uma N1 de Produção 
Textual!!! Atente-se a data e horários.  
Conteúdo: Gênero Notícia - Módulo 2 e slides.  
Data de início: 17/06, às 13h.  
Data de encerramento: 18/06, às 13h.  
 
Ahhh, conte comigo sempre!!  
Amo a presença e alegria de todos nas minhas 

aulas 💖.  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Horário de aula – Turmas A e D (14/06 a 18/06) 
 

Turma 9 A - Grupo 1 - Sala 29  
(Letras A à I)     

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 Mat.II Ed.Fis Geo Ing LPG 

08:10 Ens.R. His His Cien Cien 

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

10:10 LPG Mat.I LPPT Mat.I His 

11:00 Cien LPL Mat.I Art Geo 

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

 
  



Turma 9 A - Grupo 2 - Sala 30 

(Letras J à Z)     
  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 Ens.R. Geo LPPT Ed.Fis Mat.II 

08:10 Geo Mat.I LPL Mat.I LPG 

09:00 Cien Ed.Fis LPPT Ing His 

10:10 Ing His Cien LPG Cien 

11:00 Mat.I Cien Art His Mat.I 

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

Turma 9 D - Grupo 1 - Sala 31  
(Letras A à G)     

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 Mat.I LPG Ens.R. Art LPPT 

08:10 LPG Geo Mat.II Ed.Fis LPPT 

09:00 His Cien Geo His Cien 

10:10 Cien Ing Mat.I Cien LPL 

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

11:50 --------- -------- --------- -------- Mat.I 
 

Turma 9 D - Grupo 2 - Sala 32   
(Letras H à Z)     

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 Cien Cien LPG His Ed.Fis 

08:10 His Ing LPPT Ing His 

09:00 Mat.I Mat.I Mat.I Cien LPPT 

10:10 Ens.R. Ed.Fis Geo Geo LPG 

11:00 Geo Art Mat.II Mat.I Cien 

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

 
Horário de aulas Online 

Aula Online     

Turmas A, B, C    
  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 Geo Ing Mat.I Cien His 

08:10 Mat.I Cien Geo LPG Ed.Fis 

09:00 Ens.R. His His Mat.I Geo 

10:10 Mat.II Art LPG LPPT Mat.I 

11:00 LPL Ed.Fis Cien Ing LPPT 

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

Aula Online     

Turmas D, E, F    
  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 LPPT Mat.I His Mat.I Cien 

08:10 Cien Ed.Fis Mat.I Geo Ens.R. 

09:00 LPPT Geo LPG Art Mat.II 

10:10 Mat.I Cien LPL Ing Ed.Fis 

11:00 His Ing Geo Cien His 

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


