
 

Centro Educacional Sesc Cidadania 
Ensino Fundamental Anos Finais 

 

Roteiro Semanal nº 16 – 31/05 a 11/06/2021 – 7º 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 

dois grupos: Grupo 1 - A, B e C e Grupo 2 – D, E e F. 

mailto:biblioteca.cidadania@sescgo.com.br


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

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

 

 Arte – Wanessa 
 

Durante essas próximas semanas, vamos 
desenvolver um Projeto interdisciplinar “Conhecendo 
a História e Cultura de Pirenópolis – GO”, com os 7º 
anos. 
Na próxima aula de arte, iremos conhecer a cultura da 
cidade de Pirenópolis e a história das cavalhadas com 
um vídeo ilustrando a batalha entre os Mouros e os 
Cristãos, e o momento da participação dos 
Mascarados na festividade. 
Para representar essa festa tão importante para os 
moradores e visitantes desta cidade de Goiás, vamos 
produzir desenhos e pinturas em pratinhos de papelão 
e depois decorar sobre os Mascarados, simbolizados 
pela cabeça do boi. 
Para realizar esse trabalho você irá precisar dos 
seguintes materiais: 
Um pratinho de papelão. Facilmente encontrado em 
lojas de embalagens. 
Tintas guache ou acrílica, de cores variadas. Em 
especial a cor preta, para criar detalhes da cara do 
boi. 
 Materiais para enfeitar como flores feitas de papel 
crepom ou outro material, lantejoulas, fitas de cetim, 
colas com glitter, retalhos de tecidos, etc. 
(SUGESTÃO). 
Pesquise imagens das cavalhadas, e em especial os 
Mascarados, para servir de referência no seu 
trabalho.  
As técnicas utilizadas e a montagem da arte no prato 
será livre. SEJA CRIATIVO! 
Esse trabalho será avaliativo - N2. 
Tire duas fotos para postar no Teams: a primeira 
deverá ser você uniformizado segurando o trabalho, a 
segunda será uma foto aproximada da sua Arte. 
Data de entrega: seu trabalho deverá ser postado 
no Teams, no canal de Arte, até o dia 13/06 
(Domingo). 
 

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

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

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

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 

Ensino Religioso - Débora Menezes 

Olá pessoal, nesta semana realizaremos na 
plataforma teams, uma atividade sobre o Bullying e a 
coragem a partir do pensamento do psicoterapeuta 
George Kelly. 
Conto com sua participação.  
Data da entrega 11/06/2021 
 

Geografia  – Wilker 

Alunos vamos verificar o que aprendemos sobre as 
Paisagens naturais do Brasil? Essa atividade se 
constituirá como um dos instrumentos de N2. Nesse 
momento vocês serão os nossos cartógrafos. Vamos 
trabalhar com mapas, além da outra etapa que será 
verificada por formulário. 

Os mapas disponíveis no livro módulo 2 no capítulo 5 
serão o nosso ponto de partida. 

1ª Etapa: Pinte os mapas (anexo) conforme os 
exemplos das páginas 

É necessário conter todos os elementos dos mapas 
(escala, título, legenda, orientação) acrescente 
obrigatoriamente a sigla dos estados. 

Mapa 1 - Brasil Relevo (página 478) 
Mapa 2 – Brasil Tipos de Clima (página 489) 
Mapa 3 – Brasil Biomas (página 493) 

Mapa 4 – Domínios Morfoclimáticos Aziz 
Ab´saber (página 500) 

2ª Etapa: Acesse o forms disponível no canal de 
geografia na plataforma Teams e responda as 
questões. Para responder às questões recorra aos 
mapas que vocês pintaram. 

 Passo a Passo: 

1.   Baixe os anexos modelo (word e/ou PDF) na 
plataforma e imprima. (caso não tenha impressora 
vocês podem desenhar no caderno ou em folha) 
2.   Pinte e faça todos os elementos do mapa 
assim como os modelos sugeridos. 
3.   Só após pintar os mapas acesse o formulário 
e responda às questões (Essa etapa é 
fundamental). 
4.   Envie as fotos nítidas ou arquivos 
digitalizados dessa atividade no prazo exigido. 

 Critérios: 

1.   Só será avaliado com base na realização 
completa das duas etapas (mapas e formulário); 
2.   O formulário será considerado como uma 
tarefa; 
3.   O mapa terá valor máximo de 10,0 (N2); 



4.   O envio deverá acontecer no máximo até dia 
11/06; 

Sejam caprichosos. Vocês são os cartógrafos. 
 

 
Gramática – Danielle 

 
Oi, mores! 
Acompanhando as postagens (textos, slides, 
atividades e gravação de aula) na seção “arquivos” do 
Teams para ajudar na resolução da tarefa, façam as 
questões das páginas 22 e 23, módulo 2. 

Bom trabalho! 

Entrega: 11/06/2021 

- N2: Projeto prevenindo o bullying  

Faremos uma N2 valendo 10,0 pontos, que será 
realizada dentro do Projeto contra o bullying. Nas 
próximas aulas da semana do dia 31 ao dia 02, iremos 
discutir em sala sobre agressão verbal e intolerância, 
a partir desses debates vocês deverão produzir um 
comentário sobre o assunto na folha padrão que será 
compartilhada no Teams no dia 03/06 como atividade 
de N2. Essa atividade, desde o debate em sala até a 
realização do trabalho final, estará sendo avaliada. 

Atenção:  

- A atividade deverá ser respondida somente após a 
orientação dos professores no momento da aula, 
depois das discussões; 

- Os comentários mais criativos e coerentes com o 
assunto serão colados no mural da escola. 

Entrega: 16/06 
 
 

História – Dayane, Lucas e Sthefani 

ATENÇÃO! AVALIAÇÃO DE N2. 

 1)      Chegou o momento de avaliarmos tudo o que 
aprendemos até agora! Estude bastante, pois essa 
avaliação tem o valor de 10 pontos. 
2)      Pontos a serem estudados: Capítulo 5 do 
Livro de História e as atividades realizadas. Ou seja, 
todos os conteúdos estudados até aqui (Páginas 392 
a 407).  

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: 01/06 (terça-feira).  
 

Inglês – Vânia 

Hi students. How’s it going? 

●   Homework : FTD – Bridges 7º. Ano – 

● Página 54 – 55. 
● Para quem não conseguir ouvir o Listening 

das atividades 3 e 4 – o audio script está 
disponível na p. 189. 

●  Página 157 e 158 
● P.157 – se você não souber todos as 

atividades das figuras apresentadas na n.1 – 
pesquise no dicionário ou na internet. 

●  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  –  José Wilson 

Dia 01 e 02 de junho 

Terça-feira: 
Neste dia vamos trabalhar com a representação de 
números racionais na reta numérica, estudar parte 
teórica e exercícios propostos. 
Páginas: 235 e 236 (leitura); 
Exercícios: 37 e 39, página 237 (para casa). 
 
Quarta-feira: 
Vamos estudar comparações entre números 
racionais e potenciação, faremos uso de um 
material em slide para uma melhor entendimento e 
complementação do livro didático. 
Páginas: 238 e 241, (leitura); 
Exercícios: 41, 42, 44, 45 e 46 página 240 até 242 
(resolver durante a aula online). 
 

Dia 07 até 11 de junho 
Segunda e terça-feira: 
Radiciação de números racionais, trabalharemos 
com parte teórica e exercícios propostos. 
Páginas: 242 e 243, (leitura); 
Exercícios: 49, 50, 52 e 53, páginas 243, 244 e 246 
(resolver durante a aula online). 
 
 Quarta-feira: 
Iniciemos agora como o módulo 2, portanto vamos 
estudar o assunto de sequências com figuras e 
padrões. 
Páginas: 185 e 186, (leitura); 
Exercícios: 01 até 03, páginas 187 e 188 (para casa). 
 
 Quinta e sexta-feira: 
Entramos agora em expressões algébricas, logo, 
vamos estudar a parte teórica e resolver exercícios 
propostos. 
Páginas: 189 e 190, (leitura); 
Exercícios: 04 e 05, página 191 (resolver durante a 
aula online). 
 
 Atenção... 



Dia 11 de junho sexta-feira realizaremos uma prova 
de n2 pelo forms sobre o assunto de números 
racionais. 
Horários às 13:00 e ficará disponível 24 horas. 
 

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: Transformação geométrica no plano e 
Circunferências.  
Atividade disponível dia: 08/06/2021 (terça-feira).  
 

 

Produção de Texto – Irineu   
 

Atividade 13 - Crônica 
Leia o texto “Prazeres da praia” das páginas 44 e 45 
e responda às questões 1, 2, 3, 4 e 5 das páginas 
45, 46 e 47, Módulo 2. 
Data de entrega: dia 02/06/2021 
 
Atividade 14 - Texto dramático 
Leia o texto “A pílula falante” das páginas 55 à 58 e 
responda às questões 11, 12, 13 e 14, Módulo 2 
Data de entrega: dia 11/05/2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
Turma 7 B/C - Grupo 1 - Sala 13  

(Letra A à G)     

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 LPG Mat.I Cien His Geo 

08:10 Mat.I Geo His Cien Cien 

09:20 LPL Mat.II Mat.I Ed.Fis Geo 

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

11:00 Ing LPPT LPG Mat.I Art 

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

 
Turma 7 B/C - Grupo 2 - Sala 14  

(Letra H à Z)     

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 Ens.R. Cien Mat.I LPG Ed.Fis 

08:10 Mat.II LPL Ing Mat.I Art 

09:20 Geo His Geo His LPG 

10:10 LPPT Mat.I Cien Cien Ing 

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

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

 
Turma 7 E/F - Grupo 1 - Sala 19   

(Letra A à G)     

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

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

08:10 Geo LPG Cien His Ens.R. 

09:20 LPPT Mat.I Ed.Fis LPG Cien 

10:10 Art LPL Mat.I Mat.I His 

11:00 His Cien Geo Ing Mat.II 

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

 
Turma 7 E/F - Grupo 2 - Sala 20   

(Letra H à Z)     

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 Ed.Fis His LPL Mat.I LPG 

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

09:20 His Geo LPPT Cien Ens.R. 

10:10 Mat.I Cien Geo Ing Mat.I 

11:00 LPG Ing Cien His Geo 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 A, B, C     

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

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

- 
--------

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


