
                               Centro Educacional Sesc Cidadania 
Ensino Fundamental Anos Finais 

 

Roteiro Semanal nº 19 – 21/06 a 30/06/2021 – 7º ANO 
Olá queridos alunos. 

 

● ATENÇÃO - Calendário da N1 – 2º trimestre: 

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES 2º TRIMESTRE 

N1 – 2º Trimestre – 7º ano 

Data da Realização Disciplinas 

21/06 LP (Gramática / Literatura) e Inglês 

22/06 História e Produção de texto 

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 acontecem 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. 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. 

● SIMULADO GERAL – No dia 28/06 realizaremos nosso Simulado Geral (2º 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 (2º 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 (8h às 10h30) 

Live de Encerramento do Semestre (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 

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


turmas de 7º 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. 

 Arte – Wanessa 
Olá, meu povo! 
Para a prova de Arte, estude os seguintes capítulos 
do módulo 1: 

➢ Capítulo 2 – Dança: Da Idade Média ao balé 
profissional. Páginas 19 a 29. 

             Objetivos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,4.6 
➢ Capítulo 3 – Dança moderna e 

contemporânea. Páginas 31 a 41. 
             Objetivos: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 
Para o simulado de Arte, estude o seguinte capítulo 
do módulo 1: 

➢ Capítulo 4 – Influência e representação 
negra. Páginas 43 a 51. 

             Objetivos: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 
 

           Ciências - John Vieira 
Conteúdo da prova: 
Capítulo 06, Módulo 2 
 

✓ Estruturas celulares 
✓ Organelas e funções 
✓ Origem da vida na Terra 
✓ Teoria celular 
✓ Origem das células eucarióticas 

 

Ed. Física – Wendel 
Avaliação de N1 (EF67EF03; EF67EF04; 
EF67EF05) 
 
Olá pessoal! 
 
A N1 de Educação Física irá acontecer no dia 25/06. 
Na avaliação constará questões sobre o conteúdo 
estudado no 2º trimestre. Os materiais de apoio estão 
disponíveis no canal de Educação Física. Segue 
abaixo a lista dos conteúdos estudados: 
 

● Esportes de precisão 
● Esportes de precisão - Bocha 
● Esportes de invasão - Basquetebol: aspectos 

históricos, regras básicas e fundamentos 
básicos 

● Esportes de marca 
● Esportes de marca - Atletismo e suas provas 

 

 Geografia – Wilker 

Estudantes seguem a lista de conteúdos que foram 

estudados ao longo deste trimestre e serão 

abordados na avaliação de N1 com valor de 0 à 10,0. 

São eles:  

 Objetivos: 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8 

 Capítulo 5 – Módulo 2 - Paisagens Naturais do 
Brasil 

- Vulcanismo e Terremotos no território 
brasileiro - Pág. 476 

- Conhecendo as formas de relevo - Pág. 477 
e 478 

- Características do Relevos - Pág. 479 
- Solos - Pág. 479 
- Recursos hídricos - Pág. 480 e 481 
- Nossas Águas e seus usos - Pág. 482 
- Brasil Tipos de Clima – Pág. 489 
- Biomas Brasileiros - Pág. 493 
- Domínios Morfoclimáticos – Pág. 500 

Gramática – Danielle 

Olá, mores! As férias estão chegando e antes iremos 
avaliar tudo que aprendemos até então. Segue, 
portanto, os conteúdos a serem estudados: 

- Sujeito determinado (módulo 1); 
- Concordância verbal e nominal (módulo 2); 
- Transitividade verbal (verbos transitivos; 

intransitivos e de ligação) (módulo 2); 
- Pronomes pessoais e possessivos (módulo 

2). 
Deem ênfase às marcações solicitadas nos textos da 
apostila e aos mapas mentais feitos em sala e nas 
tarefas de casa. 
Bons estudos! 
Data da prova: 21/06 (Segunda-feira) 
 

História – Dayane, Lucas e Sthefani 
Olá, queridos! Chegou o momento de avaliarmos o 
que aprendemos até aqui. Segue as orientações 
para a nossa prova de História.  

• Conteúdos e objetivos da N1 (2° 
trimestre) 

• Objetivos: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 
8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 
9.9, 9.10, 9.11.   

• Capítulo 5 – Sociedades Nativo-
Americanas. 

• Capítulo 6 – Mercantilismo e Grandes 
Navegações. 

Obs. Estudar a partir do livro e das atividades do 
caderno de História.  
Prova disponível dia: 22/03 (terça-feira).  

 
Inglês – Vânia 
Hello students! 

Chegamos ao final do semestre e logo todos estarão 

no período de férias e descanso. Mas antes disso é 

hora de avaliarmos o que foi aprendido, por isso 

estudem bastante tudo o que foi feito durante as 

aulas. Se precisar, assista novamente às aulas 

gravadas e acesse ao material de aula. 

● Acessar o Teams seguindo o caminho sua 

turma (7A, 7B etc) > inglês>arquivo>material 

de aula ou aulas gravadas  



● Dia 21/06 – N1- English – 2º. Trimestre – 10,0 

● Objetivos atitudinais: 1.1, 1.2 e 1.3 

● Objetivos permanentes: 2.1 a 2.6 

● Objetivo 3.2 - Objetivo 4.1 - Objetivo 4.2 -   

● Matéria: Cap. 2 

●  Used to 

● Discussão sobre infância, diversidade cultural 

e direito ao lazer; 

● Análise de posts relatando lembranças da 

infância; 

● Atividades apropriadas de acordo com a 

idade (dirigir, trabalhar, ficar acordado até 

tarde). Produção oral e escrita de uma 

entrevista 

● Utilizar o passado simples do verbo to be para 

narrar memórias - p.44 e p. 176 e 17. 

 
 

Matemática I – José Wilson 
Chegou o momento de testarmos todos os 
conhecimentos através da prova de N1. 
Segue abaixo os conteúdos previstos: 

• Números racionais (capítulo 3, 
módulo 1); 

• Nomenclatura dos números 
racionais; 

• Operações com números racionais 
nas formas fracionária e decimal; 

• Representação de números racionais 
na reta numérica; 

• Dízimas periódicas; 

• Porcentagem. 

 
Matemática II – Luana 

Olá amores!  
Nessa semana realizaremos a nossa avaliação de N1.   
Conteúdo: Circunferências, ângulos e triângulos; 
Figuras geométricas circulares; Circunferência e o 
número pi. Comprimento da circunferência. (Livro: 
Módulo II - páginas: 236 a 243).  
 

Produção de Texto – Irineu 
Conteúdo da Avaliação de N-1 de Produção de texto: 

• Características e estrutura textual do gênero 
textual Crônica; 

• uma produção breve sobre um fato do 
cotidiano; 

• envolve dados da realidade; 

• pretende refletir; 

• textos leve escrito de forma pessoal; 

• texto não literário. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Horário de aula Online 

 
Aula Online     

Turmas A, B, C     

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 Geo His Ens.R. Ing Cien 

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

09:20 Mat.I Cien LPG Mat.II Mat.I 

10:10 Ing Geo His His Geo 

11:00 Art Mat.I LPL Cien LPG 

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

- --------- 
--------

- 
--------

- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aula Online     

Turmas D, E, F     

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 Mat.I Geo Art Cien Ing 

08:10 LPG Cien LPPT His Mat.I 

09:20 Mat.II Ing Cien Mat.I Ed.Fis 

10:10 His Ed.Fis Ens.R. Geo LPPT 

11:00 Geo His Mat.I LPG LPL 

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

- --------- 
--------

- 
--------

- 

 
 
 
 
 

 


