
 

 ATENÇÃO - Calendário da N1: 

 

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES 1º TRIMESTRE 

N1 – 1º Trimestre – 8º ano 

Data da Realização Disciplinas 

29/03 Matemática 

30/03 Ciências e Arte 

31/03 Geografia e Ed. Física 

2ª CHAMADA (N1) – 2º Trimestre 

06/04 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.  

 

 SIMULADO GERAL – No dia 05/04 realizaremos nosso Simulado Geral (1º trimestre) para todas as turmas 

do Ensino Fundamental Anos Finais, a partir das 9h20. O Simulado tem valor de até 1,0 ponto adicional em 

todas as matérias. Não percam!!! 
 

 RELATÓRIO DE TAREFAS NÃO FEITAS: 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). Você também consegue acompanhar a realização das atividades/avaliações com o login e senha do 

aluno na Microsoft Teams no campo “trabalhos”. 

 

 Conteúdos e Objetivos (1º trimestre): estão disponíveis no portal da escola em 
www.sesccidadania.com.br>Educação>EnsinoFundamentalAnosFinais>Conteúdos/Objetivos. 

 

01/04 – Recesso Escolar 
02/04 – Sexta-feira da Paixão 

 

 

 

 

 

 Ciências – Rodrigo 
o Continuação do conteúdo do capítulo 2 

(Módulo 1) 
o Conteúdo: 
o Sistema digestório 
o Órgãos do sistema digestório 
o Função e divisão anatômica 
o Obs: Os alunos que não possuem o livro 

ainda podem colocar as perguntas e 
respostas referentes as páginas solicitadas 
no caderno. 

 Dica de série: Cells at work- Netflix. Episódio 
4(Intoxicação alimentar) Sinopse: Apresenta 
as células antropomorfizadas de um corpo 
humano, com os dois principais protagonistas 
sendo um Globulos vermelho e um Neutrófilo 
que ela encontra frequentemente. 

 
 Geografia – Rafaela  

Lembrete 1: 
Queridos alunos, gostaria primeiramente de relembrá-
los que a nossa avaliação N1 está marcada para o 

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


dia 31 de março. O conteúdo da avaliação consta 
logo abaixo, bem como no comunicado postado no 
mural da sala. Não se esqueçam de estudar também 
o material complementar postado no canal da sua 
sala e as anotações do caderno. 
Lembrete 2: 
Após a realização da nossa avaliação, peço que 
façam a leitura das páginas 454 e 455 e respondam a 
pesquisa da página 455, exercício nº 4, no livro (ou 
no caderno). A atividade deve ser postada na 
plataforma TEAMS e fará parte das notas que 
compõem a N2 de roteiros semanais. Portanto, não 
se esqueçam de realizá-la e também de colocar as 
demais atividades (anteriores) em dia. Qualquer 
dúvida estou à disposição em nosso canal.   
"Estude com a firme certeza que tudo que requer 
esforço e disciplina resulta em felicidade e grandes 
conquistas." 
 

 Inglês – Lara Line 
Hello hello...  

 Extra Practice  
Book pages 153 & 154 

 Lista de Exercícios N. 1  
Valor: 5,0 

 Data da entrega: 08/04/2021 (18h) 
. Arquivo no Canal TEAMS. 
. Tirar uma foto das Atividades e devolver  

   no Canal do TEAMS. 

 
 Gramática – Danielle 
● Acompanhe as postagens (textos, atividades 

e gravação de aula) na seção “arquivos” do 
Teams; 

● Fazer o trabalho de N2, anexado nas tarefas 
do Teams como “Gramática- N2”. 

Entrega: 09/04 
 

História – Lucas Santiago 
Oieeeee.... galerinha essa semana vamos postar as 
atividades realizadas durante as aulas deverão ser 
postadas junto com o roteiro semanal. Nesta semana, 
vocês deverão postar os seguintes exercícios feitos 
durante as aulas: 

 Página 351: nº 1, 2 e 3 

 Página 353 nº 4, 5 e 6 

 Página 356 nº 7, 8, 9 e 10 

 Páginas 358 e 359 nº 11, 12, 13 e 14 
Data de entrega: 07/03/2021 Quinta Feira 
 
 

 Literatura – Ana Flávia 
Oi, turma 💖. Em decorrência de alguns probleminhas 

ocorridos durante as semanas, precisei estabelecer 
algumas regras. Sim! Eu sei que seguir regras é 
chato, mas é necessário para aprendermos a evoluir. 
Então vamos lá:  
1ª - Todas as atividades e avaliações são postadas 
no Roteiro, com datas e horários ESTIPULADOS. 
Dessa forma, é sua a RESPONSABILIDADE de ler o 
roteiro. Dessa maneira, LEIA o ROTEIRO! 
2º -  Evite entregar atividades/avaliações atrasadas! 
Caso precise enviar atrasado, comunique o seu 
PROFESSOR.  
3º - Caso tenha problemas com o Teams, formulários, 
atividades, avaliações entre em contato 
AUTOMATICAMENTE com o PROFESSOR 
RESPONSÁVEL ou COORDENAÇÃO. Jamais deixe 
para a última hora!  
4º - O canal de Literatura no Teams serve para 
publicar informações importantes e retirar dúvidas. 
Então, utilize o CANAL. Lembre-se: o seu professor 
não vai responder na mesma hora.  
N2 - Literatura. 
Início: 08/04, às 14h. Término: 10/04, às 14h.  
Conteúdo Programático: Livro Literário "Os 
miseráveis".  
Por onde estudar: Slides das aulas, livro literário, 
anotações feitas no livro e caderno.  
 

 Produção de Texto – Leandra  
**Acompanhe as postagens (textos, atividades e 
gravação das aulas) na seção “arquivos” do Teams. 
OBJETIVOS N1- PRODUÇÃO DE TEXTO 
1.2;2.1;2.3;2.4;2.6;3;3.1;3.2;3.3 
DATA DE ENTREGA DA AVALIAÇÃO N1- 
06/04/2021 
Amores, o gênero solicitado para a nossa avaliação 
N1 será o EDITORIAL. 
OBSERVAÇÃO: Como combinado, a primeira versão 
do editorial já foi corrigida e devolvida, com as 
devidas observações.  
O que vocês vão fazer agora? Reescrevê-lo, levando 
em consideração as correções solicitadas por mim, e 
enviá-lo na aba de atividade avaliativa N1. A data 
limite de entrega da Produção textual será dia 
06/04/2021.  
Lembrando que o texto deverá ser digitado ou 
manuscrito à caneta. 
 

 
 

 
 
 

CONTEÚDOS DAS AVALIAÇÕES DE N1 
 

  Arte – Carol  
CONTEÚDO DA PROVA DE ARTES (OBJ 3.1 a 3.5) 

 Barroco Europeu (Livro FTD – Cap. 01, material de apoio no teams)  

 Barroco Brasil (material de apoio no teams) 

 Rococó (Livro FTD – Cap. 01, material de apoio no teams) 

 Neoclássico (Livro FTD – Cap. 01, material de apoio no teams) 

 Romantismo (Livro FTD – Cap. 01, material de apoio no teams) 



 PROVA: 30/03/2021 
 

 Ciências – Rodrigo 
o Conteúdo da prova N1: Cápitulo 1 e Cápitulo 2 (Fontes de energia) - Módulo 1 

 

 Educação Física – Sarah 
AVALIAÇÃO N1 - Nossa verificação de aprendizagem está chegando! Ela acontecerá dia 31 de março, os 
conteúdos listados abaixo serão abordados.  
Conteúdos: 

 Variações dos esportes, definição, características e exemplificações (marca, precisão, rede e invasão); 

 Diferenças existentes entre jogos e brincadeiras; 

 Conceitos e variações de Atividade física e Exercício Físico; 

 Esportes de aventura, definições, benefícios, habilidades e modalidades na natureza e urbanas. 

 
 Geografia – Rafaela  

Para a N1 de Geografia, o conteúdo a ser estudado é: 
Capítulo 1:  
Densidade demográfica: página 401, 404, 405 (Objetivos: 3.2 - 3.3 - 3.4) 
Xenofobia: página 402 ( Objetivo 3.3) 
Crescimento vegetativo; taxas de natalidade mortalidade e fecundidade: página 406, 407 e 408 (Objetivo 3.4) 
Pirâmides etárias: página 409 e 410 (Objetivo 3.5) 
IDH: página 418 e 419  (Objetivo 3.6) 
Capítulo 2: 
Razões para migrar; Xenofobia; Rotas migratórias; Processo migratório na atualidade;  
Deslocamentos forçados; Refugiados; Refugiados no Brasil: páginas 428 a 444 (Objetivos: 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 
4.5 - 4.6 - 4.7 - 4.8 - 4.9) 
Estudar também o conteúdo do caderno bem como os exercícios realizados.  
Organize uma rotina de estudos e faça uma boa avaliação.  
(Lembre-se que não há elevador para o sucesso, você precisa usar as escadas!) 
"Estude com a firme certeza que tudo que requer esforço e disciplina resulta em felicidade e grandes conquistas." 

 
 Matemática I – Rodrigo Queiroz 

O conteúdo para a prova N1 é: todo o capítulo 1 (menos o tópico de notação científica) do livro de Matemática, 
módulo 1. 
A prova N1 ocorrerá no dia 29/03. 
A avaliação estará disponíveis no TEAMS em nosso canal. 

 Matemática II – Luana 
1)  Conteúdo da avaliação: Triângulos. 
2) Módulo 1 -  Capítulo 3 – Páginas: 190 a 202. 

 
 

Horário de aula online 
 
 

8A / 8B 
    

        Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 Ing LPG Mat.II Mat.I Cien 

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

09:20 Geo LPPT Mat.I His Mat.I 

10:10 Ed.Fis His His Art Geo 

11:00 LPPT Cien Ed.Fis Geo Ing 

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

 
 
 
 
 



8C / 8D 
    

        Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 Cien Mat.I Geo LPL Ing 

08:10 His Art LPPT Ing Geo 

09:20 LPPT His Mat.II Geo His 

10:10 Mat.I Cien Ed.Fis LPG Mat.I 

11:00 Ed.Fis LPG Cien Mat.I Ens.R. 

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

 
8E / 8F 

    

        Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

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

08:10 Ing His Cien Mat.I Mat.I 

09:20 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 --------- --------- --------- --------- --------- 

 


