
 

 

 

Centro Educacional Sesc Cidadania 
Ensino Fundamental Anos Finais 

Roteiro Semanal nº 17 – 31/05 a 11/06/2021 – 6º ANO 
 

Olá queridos alunos. 

O ano letivo passa muito rápido não é mesmo? Já estamos finalizando o nosso 1º semestre e o mês de junho será 

intenso com várias atividades, vamos finalizar o semestre com a nossa semana de Avaliações de N1 e Simulado Geral 

do 2º trimestre. Aproveitem o feriado para descansar, mas também para antecipar algumas tarefas. Fiquem atentos 

ao roteiro semanal e aos prazos, não deixem para a última hora a realização das provas/atividades. Atenção ao nosso 

calendário do mês de junho.  

Desejo um excelente final de semana e um excelente feriado, aproveitem esse momento em família (mas sem 

aglomeração, tá?). 

Bons estudos e um abraço (virtual). 

 

 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; 

 

Recadinho da Biblioteca: 

Olá, Alunos de 6º ao 9º! 

A Biblioteca emprestará livros para leitura durante as férias. Quem tiver interesse em pegar emprestado 

em junho para devolver em agosto, entre em contato conosco pelo WhatsApp 3250-8017 ou pelo e-mail 

biblioteca.cidadania@sescgo.com.br  

Emprestaremos até o dia 30 de junho. Boas leituras!  

Atenciosamente, 

Até breve! Abraços! 

Evelina  

Bibliotecária 

 

 

 RELATÓRIO DE TAREFAS NÃO FEITAS já está disponível no sistema Sophia: Sr.(as) pais e 

responsáveis, está disponível para consulta, junto com relatório de ocorrências, via sistema acadêmico 

(digite seu usuário e a senha de acesso, aquele que recebeu no ato da matrícula) o relatório de tarefas 

não feitas. Você também consegue acompanhar a realização das atividades/avaliações com o login e 

senha do aluno na Microsoft Teams no campo “trabalhos”. 

 
 Rodízio Aulas Presenciais: 

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

presentes na semana de 31/05 a 11/06 são: 

Alunos das turmas B e E – (Semana do dia 31/05 a 02/06) 

Alunos das turmas C e F – (Semana do dia 07/06 a 11/06) 

✓ As aulas remotas continuarão pela plataforma Microsoft Teams, as turmas serão divididas em 
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dois grupos: Grupo 1 - A, B e C e Grupo 2 – D, E e F. 

Dia 03/06 quinta-feira (feriado): Dia de Corpus Christi       

Dia 04/06 sexta-feira (feriado): Recesso       

 

Arte - Wanessa 
• Providencie para a próxima aula de Arte da 

sua turma: 
 Uma folha de árvore natural, grande e bonita 
 Duas folhas A4 (Chamex ou do bloco de desenho) 
 Lápis de cor ou giz de cera. 

• Durante nossa aula, vamos rever a técnica de 
frottage da página 34 e produzir um relevo 
com a folha da árvore. 

• Após a realização da atividade, no momento 
que estiver em casa, poste a foto da tarefa no 
Teams. 

• Essa atividade será avaliativa – N2 
ATENÇÃO: FIQUE ATENTO AO HORÁRIO DE 
AULA, SE VOCÊ ESTÁ NO PRESENCIAL OU NO 
ONLINE, PARA NÃO ESQUECER DE COLHER A 
FOLHA DA ÁRVORE UM DIA ANTES E TRAZER 
PARA A AULA. 
Data de entrega: sua atividade deverá ser postada 
até o dia 11/06 (sexta-feira). 

 
 Ciências – Lara Cavalcante 

Olá artistas! 
 
Nós descobrimos muitas formas de poluição das 
águas. Agora nossa missão é compartilhar 
informações sobre como proteger e melhor usar 
nossa água. Para isso vamos produzir cartazes 
informativos.  
Lembrem-se de fazer a borda no papel, colocar seu 
nome e turma. 
TODOS deverão postar no Teams, mas alunos do 
presencial devem trazer seus cartazes na semana da 
turma no rodízio. 
Data da entrega: 09/06 todas as turmas. 

 
 

Ensino Religioso - Débora 
Menezes 
Olá pessoal, nesta semana, realizaremos na 
plataforma teams uma atividade sobre reflexão do 
Bullying e a Empatia. Conto com sua participação.  
Data da entrega 11/06/2021 

 
 

Ed. Física – Wendel 
 

DIA ESPECIAL COM REGISTROS DE FOTOS 

02 DE JUNHO – 
Quarta-feira (Turmas 
B e E) 

Alunos (no sistema 
presencial) encontrem a 
melhor caracterização 
junina, caprichem no 
visual e vamos estar 
contagiando nosso 

11 DE JUNHO – 
Sexta-feira (Turmas 
C e F) 

18 DE JUNHO – 
Sexta-feira (Turmas A 
e F) 

momento de alegria, não 
é porque não vai ter 
festejo que não podemos 
registrar esse momento. 
Vai ser bão demais da 
conta sô! Ihuuuul 

Obs.: Também teremos nosso dia para os alunos 

online, será de 14/06 a 17/06 durante a aula de 

educação física todos nós a caráter. Vai ser bão 

demais da conta sô! Ihuuuul 

 
Geografia – Evelline, Rafaela e 

Wilker 
 
Olá queridos, tudo bem? Estamos estudando tipos de 
rochas não é mesmo? Sabemos que muitas delas 
são de grande utilidade para o ser humano, como por 
exemplo na construção civil. Sendo assim, pesquise 
DUAS rochas de importância econômica e cite para 
que a mesma é utilizada. 
Instruções: 
A atividade deve ser realizada no caderno. 
Não pode ser digitada 
Essa atividade irá compor a nota de atividades de 
roteiro. 
Deverá ser postada na Plataforma Teams até o dia 
11/06.  
   

 
História – Dayane 

ATENÇÃO! AVALIAÇÃO DE N2. 
 
1)      Olá Lindezas, chegou o momento de 
avaliarmos tudo o que aprendemos até agora! 
Estude bastante, essa avaliação tem o valor de 10 
pontos. 
2)      Pontos a serem estudados: Capítulo 5 do 
Livro de História - módulo II (Páginas 368 a 391), e 
as atividades realizadas.  
  
Obs. Fiquem atentos! A prova/teste de História 
estará disponível no Teams, na aba “trabalhos”.  O 
teste será feito no forms/formulário, desse modo, 
vocês deverão responder o formulário com muita 
atenção e depois enviar sua resposta. Não se 
esqueçam: vocês terão 48 horas para realizar o 
teste. Não deixem para última hora. Boa Prova! 
Prova disponível dia: 07/06 (segunda-feira).  
 

Inglês – Vânia 
Hi students. How’s it going? 
Homework : FTD – Bridges 6º. Ano – 
 p.43 – n. 1-2 



 

 p.45 – número 4 – construa sua “family tree” 
 Siga as orientações disponíveis no livro. 
Coloque fotos ou faça o desenho de sua família. 
Use o vocabulário para escrever e identificar cada um. 
Ex: parents, grandparents, niece, cousin, aunt, etc. 
Você pode fazer em uma folha separada ou cartolina.  
Tire uma foto segurando o cartaz da sua “family tree”  
Data da entrega: até dia 11/06 todas as turmas 
 

 

Literatura – Vênia 

ATIVIDADE DE N2 – LITERATURA   

Responda as atividades de Literatura no Forms, a 
partir das 13h do dia 31/05, não se esqueça que você 
terá 48 horas para respondê-las e elas comporão sua 
nota de N2, você deve usar de seus conhecimentos e 
dos conteúdos desenvolvidos em sala de aula.  

 

Matemática I – Karolina 

● Ler as páginas 104, 105, 107, 108, 109 e 110. 
● Lista de exercícios que será postada no nosso 

canal (Matemática I), na quarta-feira dia 
02/06/2021. 

Observação 1: Após responder todos os exercícios 
você deve postá-los no TEAMS, na aba tarefas que 
terá o lugar correto para fazer a postagem. 

Observação 2: A atividade deverá ser postada até o 
dia 11/06/2021 (sexta – feira).     

 
Matemática II – Luana 
 

Olá amores! Chegou o momento de avaliarmos 
nossa aprendizagem. Atenção!  
Atividade de N2 - valor: 10,0, com o prazo de 48 
horas para realizar. 
Conteúdo: Ponto, reta e plano; Horas, minutos e 
segundos.  
Atividade disponível dia: 08/06/2021 (terça-feira).  

 

Produção de Texto 
 
Atividade 11 - Lendas Indígenas 
 
Leia os textos “Uma lenda sobre o fogo”, página 38, 
“Juruva salvou o fogo”, página 40 e responda às 
questões 1, 2, 3, 4, 5 e 6 das páginas 39, 40 e 41. 
Data da entrega: 02/06/2021 
 
Atividade 12 - Lendas Indígenas 
Leia o texto “A lenda da erva mate”, página 42 e 
responda às questões 7, 8 e 9 das páginas 43 e 44. 
Data da entrega 11/06/202

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Horário de aula – Turmas B e E (31/05 a 02/06)  - Turmas C e F (07/06 a 11/06) 

Turma 6 B/C - Grupo 1 - Sala 09 
 

(Letra A à I) 
 

   

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 LPG LPPT His Geo Art 

08:10 LPL Ing Mat.I His Ing 

09:20 His Cien Ens.R. Cien Mat.I 

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

11:00 LPPT Mat.I Cien Ed.Fis LPG 

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

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

- 
--------

- 
 

Turma 6 B/C - Grupo 2 - Sala 10 
 

(Letra J à Z) 
 

   

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

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

08:10 Ing LPPT Cien Cien Ed.Fis 

09:20 Art LPL Ing Geo Cien 

10:10 Geo Mat.II Ed.Fis His LPG 

11:00 Mat.I Geo His Mat.I Ens.R. 

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

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

- --------- 
 

Turma 6 E/F - Grupo 1 - Sala 11 
 

(Letra A à J) 
 

   

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 LPL Ing Cien Mat.II Ens.R. 

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

09:20 Ed.Fis LPPT Mat.I Ing His 

10:10 LPG Cien His Mat.I Art 

11:00 His Geo Ed.Fis Cien LPPT 

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

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

- --------- 
 

Turma 6 E/F - Grupo 2 - Sala 12 
 

(Letra K à Z) 
 

   

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 Art His Mat.I Cien LPG 

08:10 LPG Mat.II Ed.Fis Ing His 

09:20 Mat.I Geo LPL Mat.I Ing 

10:10 His LPPT Cien Geo Mat.I 

11:00 Geo Cien Ens.R. LPPT Ed.Fis 

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

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

- 
--------

- 



 

Horário de aula Online 
 

Aula Online 
 

   

Turmas A, B, C 
 

   

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 Mat.I LPL Geo Ed.Fis LPPT 

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

09:20 Ing Ed.Fis His LPPT Art 

10:10 Geo Mat.I Mat.I Cien His 

11:00 LPG His Ing Mat.II Cien 

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

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

- 
--------

- 
 

Aula Online 
 

   

Turmas D, E, F 
 

   

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

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

08:10 Art His Ens.R. Geo Mat.I 

09:20 LPG Mat.I Cien Geo LPG 

10:10 LPL Ing LPPT Mat.II Cien 

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

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

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

- 
--------

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


