
 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. 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 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.  

 Artes – 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 
 
Conteúdo:  
Capítulo 03 “Dança: um diálogo do corpo 
com o mundo”. 
Capítulo 04 “Cultura Hip-hop”. 
PDFs postados em nosso canal de Arte, no material de 
apoio. Lembrando que os materiais foram os que 
passei em sala de aula para vocês e contém alguns 
pontos que não estão no livro.  
Links dos vídeos disponíveis no canal de artes, das 
temáticas Arte Urbana, Cultura Hip-hop e Dança. 
Objetivos:  
5.0 ao 5.6 – Capítulo 03 
6.0 ao 6.6 – Capítulo 04 
Boa prova a todas, todos e todes! Façam a prova com 
calma e atenção, pois, vocês são capazes e 
inteligentes!  =D 

 
 Ciências – Daniela 

Olá queridos estudantes:  
Dia 24/06 será nossa avaliação de N1.  
Estudar os tópicos do módulo 2 - capítulo 5 para a 
Avaliação N1 do 2° Trimestre - Ciências.  
Objetivos: 7.1 ao 7.7.  

➢ Páginas 272 a 304. 
 

 Educação Física – Sarah 
 Avaliação teórica N1:  

Conteúdos da avaliação:  

• Olimpismo;  

• Olimpíadas e marcos históricos;  

• Doping e manipulação de resultados nos esportes;  

• Maneiras saudáveis de melhorar rendimento físico;  

• Benefícios da alimentação.  
OBS.: A avaliação será realizada através do FORMS.  

 
 Ensino Religioso – Reinaldo 

Olá! Orientações para realização do trabalho para N2 
de Ensino Religioso para composição da nota. Nesse 
sentido, o trabalho é fazer/criar um post com uma 
imagem seguida de um pequeno texto, frases ou 
máximas que possam combater a corrupção, não 
somente da política mais também nosso cotidiano, no 
nosso espaço de vivência e na nossa vida de modo 
geral. Tema esse abordado pelo 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 – Evelline 
Está chegando o dia da nossa N1 (Sexta-feira (25/06))! 
Eu sei que as provas podem te deixar um pouco 
nervoso (a), mas você está preparado (a). Leia com 
muita atenção cada questão e lembre-se de tudo que 
ouviu nas aulas e estudou em casa. Vá com calma, 
essa prova é sua!   
Os conteúdos necessários para a avaliação:   

• Capítulo 05 – Europa: natureza e ocupação  

• Capítulo 06 – Regionalização da Europa  

 

 Gramática – Leandra 
OBJETIVOS N1- GRAMÁTICA  
14;14.1;14.2;14.3;14.4;17;17.1 – ORAÇÕES 
SUBORDINADAS SUBSTANTIVAS  
 
ATIVIDADE - PROJETO “Filme por dentro” –   
Curta-metragem CARRETO,CARRETO, CARRETO!  
O curta-metragem apresenta a história de Tinho, 
menino que trabalha recolhendo mariscos e caju no 
Nordeste do país. Ele, que é uma das vítimas do 
trabalho infantil, acaba se tornando grande amigo da 
menina Stephanie. A despeito da narrativa leve e 
sensível, a exploração infantil aparece, alertando os 
espectadores. Um curta encantador e comovente que 
fala ainda de amizade, solidariedade, inclusão, 
alteridade e sociedade em sentido mais amplo, e 
acima de tudo demonstra que a felicidade está nas 
pequenas atitudes. Diante disso, produza um poema 
com a temática “O que é a felicidade? ”  
DATA DE ENTREGA: 25/06/21- TODAS AS TURMAS  

 

 História – Stefhani 
N1!!!  
Avaliação sobre Segunda Guerra Mundial (Capítulo 
05) 

• Objetivos: 8.1 a 8.7 

• Instruções de estudo: releia o capítulo (páginas 362 
a 381) e refaça os exercícios. 

• Prova disponível: 22/06. Fique atento ao prazo, a 
prova ficará disponível por 24 horas! 

 

 Inglês – Patrícia 
Conteúdo para a Avaliação de N1. 
- Interpretação textual (puberbty/teens) 
- Phrasal Verbs 

  
 Matemática I – Igor Maciel 

Antes de iniciarmos peço gentilmente que leia 
todas as instruções para executar corretamente 
sua atividade.  
1) AVALIAÇÃO DE N1 – VALOR 10,0 PONTOS  
Estudante, dia 23/06 (Quarta-Feira) irá acontecer a 
Avaliação de N1, com valor total de 10,0 pontos sendo 
parte da composição de sua média do 2° trimestre.  
Resolva com atenção e dedicação, foi um conteúdo 
que trabalhamos bastante ao longo desse trimestre e 
todos estão preparados para esse momento!!!   



Estudem utilizando os exercícios já realizados em sala, 
bem como as duas listas de exercícios, além disso faça 
a leitura da parte teórica do Capítulo 3.  
Vocês irão arrebentar!!! 
  
Na ocasião será cobrado os seguintes objetivos, todos 
presentes no Módulo 1 – Capítulo 3: Equações.   
6. Módulo 1 – Capítulo 3: Equações*  
6.1. Resolver equações e inequações do primeiro grau.  
6.2. Compreender que o resultado de uma inequação 
é dado por um intervalo de números.  
6.3. Resolver sistemas de equações do primeiro e do 
segundo grau.  
6.4. Compreender e resolver problemas que envolvem 
equações do primeiro e do segundo grau.  
6.5. Reconhecer equações do segundo grau.  
6.6. Resolver equações do segundo grau completas ou 
incompletas e utilizar a fatoração de polinômios na sua 
resolução.  
6.7. Concluir a relação entre as raízes e os coeficientes 
da equação do segundo grau.  
6.8. Transformar uma equação do segundo grau na 
sua forma fatorada.  

 

 Matemática II – Luana 
Olá amores! Nessa semana realizaremos a nossa 
avaliação de N1.    
Conteúdo: Geometria no plano cartesiano: Plano 
cartesiano; Determinação do ponto médio entre dois 

pontos; Determinação da distância entre dois pontos.  
 

 Produção De Texto – Ana Flávia  
Segunda Chamada de LPPT 
Data de início: 28/06, às 13h. 
Data de fechamento: 29/06, às 13h.  
Conteúdo programático:  
Gênero Notícia, módulo 2.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

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 
 


