
 

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) da Vânia. 

 

 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       

 

 Ciências – Daniela 
Olá queridos estudantes, vocês deverão criar um 
mapa mental que irá compor uma das notas de N2. O 
mapa mental terá valor de até 10,0 pontos. O 
conteúdo do mapa mental deverá ser: 
✓ O que são ondas? 
✓ Elementos de uma onda. 
✓ Tipos de ondas. 
✓ Ondas mecânicas. 
✓ Ondas eletromagnéticas. 
✓ Características do som. 

Use sua criatividade!! 
Observação:  

❖ Não será aceito mapa mental digitado. 
❖ O conteúdo pode ser encontrado no módulo 2 

capítulos 4 (No mundo das ondas: som e 
audição). 

Importante: A atividade deverá ser postada no Teams 
até o dia 08/06/2021 (Terça-feira) às 23h59min 
(Todas as turmas). 

 
❖ Resolver os seguintes exercícios do livro 

didático (Módulo 2 – Capítulo 4): 
➢ Página 266 e 267 (exercícios: 1 ao 9) 
➢ Página 268 (exercícios: 1 ao 6) 

 
❖ Postar os seguintes exercícios feitos e 

corrigidos do livro didático (Módulo 2 – 
Capítulo 5): 

 
➢ Páginas 275 e 276 (exercícios: 1 e 2)* 
➢ Página 280 (exercício: 3)* 
➢ Página 284 (exercícios: 4 e 5)* 
➢ Página 287 (exercício: 6)* 
➢ Página 289 e 290 (exercício: 7)* 

Observação:  
✓ Durante nossas aulas, resolveremos alguns 

exercícios do roteiro semanal, portanto, não 
deixe de participar. 

✓ Os exercícios assinalados com * foram 
realizados e corrigidos durante as aulas, 
basta você postar a foto. 

Importante: A atividade deverá ser postada no 
Teams até o dia 11/06/2021 (Sexta-feira) às 
23h59min (Todas as turmas). 
 

 Educação Física – Sarah 
 Avaliação teórica N2: 

Os alunos realizarão verificação de aprendizagem por 
uso da plataforma teams; 
Conteúdos da avaliação: 

• Olimpismo; 

• Olimpíadas e marcos históricos; 

• Doping e manipulação de resultados nos 
esportes; 

• Maneiras saudáveis de melhorar rendimento 
físico. 

OBS.: A avaliação será realizada através do FORMS. 
 

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.: teremos nosso dia para os alunos online 

também será dia 14/06 à 17/06 todos nós a caráter. 

 Geografia – Evelline 
Olá, queridos! Nesta semana construímos, durante as 
aulas, as etapas do nosso Trabalho de Geografia N2 
(valor: 10,0 pontos), finalizando o capítulo 05. Segue 
passo a passo:  
• Página 475: desenhar, de preferência no caderno, os 
climogramas propostos no exercício 1;  
• Página 476: realizar a atividade 4, no livro. 
Completando os elementos geográficos da Europa e 
entre a fronteira com a Ásia (mares, oceanos e Monte 
Urais);  
• Página 477: Complete as lacunas sobre a Europa, no 
livro.  
Não esqueça de enviar as fotos das resoluções para a 
aba de tarefas disponível no TEAMS!  
 
INSTRUÇÕES:  
1. Data limite de entrega do trabalho: 11/06 (sexta-
feira).  
2. Responda no caderno/livro e encaminhe a foto com 
resolução para a plataforma TEAMS.  
 
ATENÇÃO!  
 A Olímpiada Árvore Atualidades também fará parte 
da composição de notas em Geografia. Não se 
esqueça de fazer! Se dedique! Valor 10,0 pontos (N2)  
 

 Gramática – Leandra 
***SÓ PARA LEMBRÁ-LOS  
 INTERDISCIPLINAR LÍNGUA PORTUGUESA E 
GEOGRAFIA– 9° ANO   
Professora(s):  Leandra, Ana Flávia, Danielle e 
Evelline  



 AVALIAÇÃO N2- INTERDISCIPLINAR-  OLIMPÍADA 
ÁRVORE.  
A primeira fase da Olimpíada Árvore foi um sucesso!!!  
A segunda, terceira e quarta fase estão disponíveis, 
não perca tempo, faça a leitura dos textos e responda 
às questões.  
OBSERVAÇÃO: A participação nas quatro etapas da 
Olimpíada renderá uma nota 10,0 de N2 nas três 
frentes de Língua Portuguesa (LPG-LPPT-LPL) e em 
Geografia.  
 
→ Faça a atividade do livro didático (módulo 2) - 
páginas 43,73,74  
Data de entrega: 11/06 
 

 História – Sthefani 
• Neste roteiro, vocês deverão fazer duas postagens 

(no Microsoft Teams): realizar a nossa terceira N2 
e postar os exercícios realizados durante as nossas 
aulas online.  

• N2 - TESTE!!!  
o Assunto: Período Entreguerras (Capítulo 04 - 

Páginas 337 a 354) 
o Releia o capítulo e os exercícios realizados! 
o O teste será disponibilizado em nossa sala online 

(Microsoft Teams)  e será realizado utilizando o 
Microsoft Forms. 

o Lembre-se: Você terá 48 horas para resolver o 
teste! Não deixe para última hora! 

• Observação importante: Nesta semana, vocês 
deverão postar os seguintes exercícios:   

o Página 351: nº 13 e 14 
o Página 353: nº 15 e 16  
o Página 354: nº 17 e 18 

 

• Data de entrega/ realização:  
o Teste disponível  31/05 (segunda-feira) a partir 

das 13 horas - Todas as turmas 
o Entrega das atividades 11/06 (sexta-feira) - 

Todas as turmas 
 

 Inglês – Patricia 
Hey, folks! Como sabemos, estamos em processo de 
criação da nossa propaganda (slogan + imagem). Para 
este trabalho que envolve também criatividade, poderá 
ser realizado individualmente; em dupla; trio ou grupo 
de até quatro pessoas (máximo permitido!). Para que 
assim ocorra teremos duas etapas: 
1ª etapa: na aula de terça, 01 definiremos um líder de 
cada turma para que postem os nomes dos grupos no 
Teams no canal de Inglês até dia 02, quarta.  
2ª etapa: Neste mesmo dia, quarta-feira, será criado 
um Trabalho para que somente uma pessoa do grupo 
poste a foto da propaganda (que deve conter o nome 
de todos do grupo).  
Logo, o período para envio começa na quarta, 02 e 

termina no domingo, 13. Have a good holiday! ✌ 

 

 Literatura – Vênia 
Atividade de N2 
Após a leitura e estudo do livro: “A outra face – história 
de uma garota afegã” de Deborah Ellis. 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 

deverá usar de seus conhecimentos e dos conteúdos 
desenvolvidos em sala de aula.  
Data da realização: 31/05 
 

 Matemática I – Igor Maciel 
Antes de iniciarmos peço gentilmente que leia 
todas as instruções para executar corretamente 
sua atividade. 
1) Estudante, a atividade da semana será resolver a 
lista de exercícios disponibilizada no Teams. 
Observação 1: Parte da lista será resolvida durante as 
aulas da próxima semana 31/05 até 02/06, pois 
estaremos em preparação para nossa Avaliação de 
N2, bem como para a N1 que irá acontecer no final do 
mês. 
Observação 2: A atividade deverá ser postada até o 
dia 11/06/21 (Sexta-Feira) às 23h59min. 
Observações Adicionais: 
Responda os exercícios em seu caderno ou caso 
queira faça a impressão da lista. 
Após responder a atividade, poste no Teams. 
Durante nossas aulas, resolvemos vários exercícios do 
roteiro semanal, portanto, não deixe de participar, pois 
isto evitará o acúmulo de atividades. 
 
2) AVALIAÇÃO DE N2 – VALOR 10,0 PONTOS 
Estudante, dia 09/06 (Quarta-Feira) irá acontecer a 
Avaliação de N2, com valor total de 10,0 pontos sendo 
parte da composição de sua N2, ela será 
disponibilizada durante a sua aula. 
Resolva com atenção e dedicação, foi um conteúdo 
que trabalhamos bastante ao longo desse trimestre e 
todos estão preparados para esse momento!!!  
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. 
Data da realização: 09/06. 
 
3) Estudante, para nossa aula do dia 10/06 (Quinta-
Feira) é necessário que assista o vídeo descrito e fazer 
a leitura solicitada abaixo: 
Leitura – P. 233 e 234 – Equação Biquadrada: 
Resolução de uma equação biquadrada. 
 
Vídeo: Equação Biquadrada – Resolução e 
Propriedades. 
Plataforma: Youtube 
Link: https://youtu.be/QTL2fHhxH3o  
Qr-Cde: 

https://youtu.be/QTL2fHhxH3o


 
 

 Matemática II – Luana  
Olá amores! Nessa semana realizaremos a atividade 
avaliativa (N2), no Forms.  
Conteúdo: Geometria no Plano Cartesiano.  
Data da avaliação: Terça-feira (08/06/2021) a quinta-
feira (10/06/2021).  

 
 Produção de Texto  – Ana Flávia  

Oi, turma 🙌.  

Já estamos no final do semestre, uhuuuuuuuullll, 
mas... Vamos com calma, pois precisamos terminar 

algumas atividades ainda 😁. Dessa forma, vocês 

devem enviar até o dia 11/06 algumas atividades que 
realizamos DURANTE AS AULAS. Ahhhh, evidente 
que, TODAS, T - O - D - A - S as atividades solicitadas 

já foram REALIZADAS nas nossas aulas. Então, sem 
desculpinha! Sem choradeira! Sem estresse! Ok?! 
As atividades são:  
Página 7 e 8 ( Pratique).  
Página 15 e 16 (Pratique).  
Página 22 e 24 (Pratique).  
Página 25 (Pratique). 
Livro: Língua Portuguesa, volume 2.  
 
Além disso, vamos realizar uma N2 de Produção 
Textual!!! Atente-se a data e horários.  
Conteúdo: Interpretação de texto, gênero cartaz de 
campanha comunitária e gênero notícia.  
Data de início: 9/06, às 13h.  
Data de encerramento: 11/06, às 13h.  
Atenção: Fiquem atentos as datas e horários! Vocês 
são responsáveis! 

Abraços fraternos a todos 💕. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

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

                                                 Turmas C e F (semana 07/06 a 11/06) 
 

Turma 9 B/C - Grupo 1 - Sala 29  
(Letras A à I)     

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 Mat.II Ed.Fis Geo Ing LPG 

08:10 Ens.R. His His Cien Cien 

09:00 Geo Ing Cien Ed.Fis Mat.I 

10:10 LPG Mat.I LPPT Mat.I His 

11:00 Cien LPL Mat.I Art Geo 

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

 
Turma 9 B/C - Grupo 2 - Sala 30  
(Letras J à Z)     

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 Ens.R. Geo LPPT Ed.Fis Mat.II 

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

09:00 Cien Ed.Fis LPPT Ing His 

10:10 Ing His Cien LPG Cien 

11:00 Mat.I Cien Art His Mat.I 

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

 
 
 
 
 
  



Turma 9 E/F - Grupo 1 - Sala 31 

(Letras A à G)     
  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 Mat.I LPG Ens.R. Art LPPT 

08:10 LPG Geo Mat.II Ed.Fis LPPT 

09:00 His Cien Geo His Cien 

10:10 Cien Ing Mat.I Cien LPL 

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

11:50 --------- -------- --------- -------- Mat.I 

 
Turma 9 E/F - Grupo 2 - Sala 32   
(Letras H à Z)     

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 Cien Cien LPG His Ed.Fis 

08:10 His Ing LPPT Ing His 

09:00 Mat.I Mat.I Mat.I Cien LPPT 

10:10 Ens.R. Ed.Fis Geo Geo LPG 

11:00 Geo Art Mat.II Mat.I Cien 

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

 

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 
 

 


