
 

 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. 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 2º trimestre – 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. 

 
 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 

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


turmas de 8º 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 – Carol 
Chegou o momento da nossa N1, o que será cobrado 

nada mais é do que tudo que trabalhamos em sala de 

aula. Segue abaixo, o conteúdo e os objetivos da N1:  

Data da prova: 24 /jun /2021 às 10:10 

 
 Capítulo 04 “Visitando o Impressionismo e a 

Arte Naïf”. 

 Capítulo 03 “Uma visita às vanguardas 

artísticas europeias”. 

 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 artríticos que não foram 
mencionados no capítulo.  

 
 4.0 ao 4.6 – Capítulo 02 
 5.0 ao 5.4 – Capítulo 03 
Boa prova a todas, todos e todes! Façam a prova com 

calma e atenção, pois, vocês são capazes e 

inteligentes!  =D 

 

 Ciências – Rodrigo José 
o Continuação do capítulo 6 (Módulo 2)  
o Conteúdo: 
o Sistema endócrino 
o Tipos de glândulas 
o Hormônios 
o Glândulas endócrinas 
o Prova N1 de Ciências 24/06/2011 - Conteúdo: 

Módulo 2, capítulos 4 (Climas e atividades 
humanas) e capítulo 5 (Eletricidade e sistema 
respiratório). 

 

 Educação Física – Sarah 

 Avaliação teórica N1:   
Conteúdos da avaliação:   

• Categoria esportiva de rede ou divisória;  

• Categoria esportiva de parede de rebote;  

• Categoria esportiva campo e taco;  

• Categoria esportiva de combate;  

• Práticas corporais e qualidade de vida.  
OBS.: A avaliação será realizada através do FORMS. 
 

 Ensino Religioso – Reinaldo 
Olá! Orientações para realização do trabalho para N2 
de Ensino Religioso. A parti das nossas discussões 
sobre os conceitos de Disciplina e Liberdade 
estudados no nosso livro didático. Elaborar um 
cronograma de estudo que contemple todas as 
disciplinas que compõem a sua respectiva série. O 
segundo trabalho é fazer/criar um post com uma 

imagem seguida de um pequeno texto, frase ou 
máxima que possam fundamentar e incentivar a 
importância do perdão aos outros e a si mesmo, tema 
esse abordado no nosso livro didático. Obs. No post 
tem que conter o seu nome, série, nome da disciplina 
e professor. 
Obs. Data limite para o envio/entrega até o dia 
25/06/21  
 
Bons Estudos! 
As coisas que amamos nos dizem o que somos. 
São Tomás de Aquino 

 

 Geografia – Rafaela 
Oi meus amores, chegou o nosso momento de 
verificação de aprendizagem.  
Seguem abaixo os conteúdos que serão 
contemplados na nossa N1. Estudem com dedicação. 
Daqui a pouco poderão descansar e repor as energias 
para o próximo semestre. Qualquer dúvida estou à 
disposição em nosso canal no TEAMS.  
 
Conteúdo da avaliação N1 - Data: 25/06/2021 
Capítulo 4: Questões ambientais (páginas 402 a 424) 

• - Principais problemas ambientais 

• - Desflorestamento e suas consequências  

• - A hidrosfera e sua humanidade 

• - Conferências ambientais 

• - Desenvolvimento sustentável 

• - Tratado Antártico 
Capítulo 5: América no contexto mundial (páginas 427 
a 443) 

• - Diversidade de paisagens da América 

• - Paisagens naturais da América: relevo, clima e 
formação de biomas. 

• - Regionalização e transformações territoriais na 
América 

• - Tensões geopolíticas na América  

• - América desigual (economias emergentes) 

• - Principais blocos econômicos (USMCA, 
Mercosul, G20, BRICS) 

 

• Atividades do caderno 

• Material complementar (TEAMS - ARQUIVOS)  
Objetivos contemplados: 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 
6.8, 6.9, 7.0, 7.1, 7.4. 
 

 Gramática – Danielle 
Olá, mores! As férias estão chegando e antes iremos 
avaliar tudo que aprendemos até então. Segue, 
portanto, os conteúdos a serem estudados: 
- Adjunto adverbial; 
- Transitividade verbal/ Vozes verbais; 
- Função do pronome “se” (índice de 

indeterminação do sujeito/ pronome apassivador/ 
pronome reflexivo). 

Deem ênfase às anotações solicitadas no caderno e 
aos slides nos arquivos da turma no Teams. 



Bons estudos! 
Data da prova: 21/06 (Segunda-feira) 
 

 História – Lucas  
Olá meus queridos.... Chegou a hora de avaliarmos o 
que discutimos em nossa aula até aqui. Segue as 
orientações para a nossa N1 de História OK!!!!! 
Objetivos: 7.1 a 8.3 
Conteúdos: Era Napoleônica – pgs. 360 - 374 
                     Independência da América Espanhola – 
pgs 380 - 384 
Prova disponível dia 22/06 ( Terça-Feira) 
Valeu... 
 

 Inglês – Lara Line 
Conteúdo da Avaliação de N1 
   2° Trimestre - Inglês 8° Ano 
    . Leitura e Interpretação de Texto  
    . Vocabulário: Natural Disasters (Unit 2 . Book) 
    . Verbo To be: Passado, Presente, Futuro 
. Was - Were - Wasn't - Weren't 
. Am - Is - Are - Am not - Isn't - Aren't 
. Will Be - Won't be 

 
 Literatura – Ana Flávia 

Conteúdo programático Avaliação N1:  
* Figuras de Linguagem (Ironia, Eufemismo, Antítese, 
Hipérbole, Paradoxo, Personificação, Comparação, 
Metáfora, Apóstrofe, Pleonasmo, Neologismo)  
* Interpretação de Texto.  
Atenção: Todo o material utilizado durante as aulas 
está disponível no canal de Literatura, no Teams.  
 

 Produção de Texto - Leandra 
AVALIAÇÃO N1-  2º TRIMESTRE/2021 – SEGUNDA 
CHAMADA 
 

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: 25/06 – TODAS AS TURMAS 
 
ATIVIDADE   PROJETO “SÉTIMA ARTE” – FILME 
“UM SONHO POSSÍVEL” 

Michael Oher é um jovem negro, filho de uma 
mãe viciada e que não tem onde morar. Com boa 
vocação para os esportes, um dia ele é avistado pela 
família de Leigh Anne Tuohy, andando em direção ao 
estádio da escola para dormir longe da chuva. Ao ser 
convidado para passar uma noite na casa dos 
milionários, Michael não tem ideia que aquele dia 
mudaria para sempre a sua vida. Com a ajuda da nova 
família e de uma tutora dedicada, ele percebe seu 
potencial como estudante e jogador de futebol 
americano. Entretanto, a vida de Michael, apesar das 
oportunidades, nada teria mudado se não houvesse 
coragem para enfrentar os desafios. Para sonhar é 
preciso vislumbrar um futuro, mas é preciso mais 
ainda de coragem para fazer com que os sonhos 
virem realidade. Diante disso, produza um poema 
com a temática “é preciso coragem para realizar 
os sonhos”.  

Seja criativo!!! 
Data de entrega: 25/06/21 
 

 Matemática I – Rodrigo 
Pessoal conteúdo de nossa N1: 
Capítulo 5 da página 147 até 172. 
Revisem nossos materiais e vamos fazer uma ótima 
avaliação! 

 

 Matemática II – Luana 
Olá amores! Nessa semana realizaremos a nossa 
avaliação de N1.   
Conteúdo: Construções geométricas: Mediatriz; 
Bissetriz; Ângulos formados por retas paralelas 
intersectadas por uma transversal. 
 

 

 
 

 
 
 
 



 
 

Horário de aula 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 --------- -------- ---------  -------- --------- 

 


