
 ATENÇÃO - Calendário da N1: 

 

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES 1º TRIMESTRE 

N1 – 1º Trimestre – 9º 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 – Daniela 
 Resolver os seguintes exercícios do livro didático 

(Módulo 1 – Capítulo 2): 
 Página 307 (exercícios: 13 e 14) 
 Página 311 (exercícios: 15, 16 e 17) 
 Páginas 313 e 314 (exercícios: 18, 19 e 20) 
 Páginas 315 (exercícios: 21, 22 e 23) 
 Página 317 (exercícios: 25 e 26) 

Observação: Durante nossas aulas, resolveremos 
alguns exercícios do roteiro semanal, portanto, não 
deixe de participar. 

Importante: A atividade deverá ser postada no 
Teams até o dia 09/04/2021 (Sexta-feira) às 
23h59min (Todas as turmas). 
 

 Ensino Religioso – Reinaldo 
Olá pessoas, segue as orientações para estudar para 
nossa prova de N2. A saber, os conteúdos referentes 
à nossa disciplina estão disponíveis no nosso canal 
de ensino religioso, nos arquivos em material 
complementar com as seguintes temáticas: a 
complexa natureza humana; E a construção da 
personalidade humana segundo Freud e Platão. 

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


No Livro: Projeto de vida e atitude empreendedora.  
Capitulo 1 (páginas de 10 a 16) 
Data de realização da N2 na plataforma: 07/04. 
Bons Estudos! 
Não basta termos um bom espírito, o mais importante 
é aplicá-lo bem. 
René Descartes 
 

 História – Sthefani 
Nesta semana, vocês deverão fazer duas postagens 
(no Microsoft Teams): realizar a nossa terceira N2 e 
postar os exercícios realizados durante as nossas 
aulas online.  

 N2!!!  
Valor: 10 pontos  
Você deverá elaborar um mapa mental sobre a 
Primeira Guerra Mundial citando os seguintes 
aspectos: Antecedentes, Fases da guerra, 
Participação brasileira e estadunidense, tratados de 
paz e fim do conflito.  

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

Página 387: nº 1 e 2  
Página 389 nº 3 a 6  
Página 392 nº 7 a 10  
Páginas 395 e 396 nº 11 a 14  

 Data de entrega:  
Exercícios do livro – 06/04 (terça-feira): Todas as 
turmas.  
N2 Mapa mental – 08/04 (quinta-feira): Todas as 
turmas . 

 

 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. 

 

 Geografia – Evelline 

Geografia e o trabalho com jornal: uma visão ampla e 
atualizada do mundo 
O gênero notícia é um texto que divulga um fato ou 
acontecimento, veiculado principalmente por jornais e 
revistas. Por ser um gênero massivo de comunicação 
atinge a todas as camadas da população, trazendo 
informações e contribuindo para a formação de 
opinião. 
Sendo assim, selecione duas notícias de jornal do 
seu interesse e leia. Com base na notícia lida, 
complete as informações do quadro a seguir sobre 
cada uma das leituras: 
TÍTULO DA NOTÍCIA 
O AUTOR 
RESUMO 
FINALIDADE 
NOME DO JORNAL 
DATA DE PUBLICAÇÃO 
INSTRUÇÕES: 
 

1. Data limite de entrega do trabalho: 08/04 (quinta-
feira). 
2. Responda no caderno e encaminhe a foto com 
resolução para a plataforma TEAMS. 
3. Não se esqueça de, em todas as atividades 
encaminhadas à professora, colocar nome e turma. 
4. Faça o trabalho de maneira completa. Quanto mais 
informações você escrever nas resoluções, mais 
aprenderá sobre o conteúdo. 
5. Esse trabalho valerá 10,0 pontos para a 
composição de notas da N2. 
6. Não é obrigatório imprimir a lista. Pode fazer 
somente as respostas no caderno. 
 

 Literatura – Vênia 
**Acompanhe as postagens (textos, atividades e 
gravação das aulas) na seção “arquivos” do Teams. 
ATENÇÃO !!! ATENÇÃO!!!!!   AVALIAÇÃO N2 
→ Você deverá acessar o link, que será postado 
minutos antes do horário da avaliação, no canal de 
LPL, e responder às questões acerca da obra “Dom 
Casmurro” (formato HQ) de Machado de Assis. 
DATA: 06/04/21 – TODAS AS TURMAS 
HORÁRIO: A avaliação será liberada às 14h do dia 
06/04 e ficará aberta até às 14h do dia 08/04. 
 

 Matemática I – Igor 
Antes de iniciarmos peço gentilmente que leia todas 
as instruções para executar corretamente sua 
atividade. 
1) N2 – 1º Lista de Exercícios de Matemática I 
Olá estudantes, lembrando apenas do envio da nossa 
1° Lista de Exercícios. Abaixo segue os exercícios 
que compõem ela enviados no roteiro da semana 
passada.  
Módulo I – Matemática – 9º Ano 
Seção Amplie 

 Página 162: Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
 Página 163: N° 8, 9, 10, 11, 12. 
 Página 164: N° 13, 14, 15, 16. 

Observação 1: A lista de exercícios deverá ser 
postada até o dia 24/03/21 (Quarta-Feira) às 
23h59min. 
Observação 2: Não será considerado postagem 
em lugares diferentes do específico, então muita 
atenção na postagem.  
 

 Matemática II – Luana  
1) Conteúdo da avaliação: Razão e Proporção. 
2) Módulo 2 – Capítulo 5 – Páginas: 156 a 164 

 
 Produção de texto – 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 Produção Textual 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 - Produção Textual. 
Início: 08/04, às 14h. Término: 10/04, às 14h.  
Conteúdo Programático: Interpretação de Texto, 
gênero Carta Aberta e Ficção Científica.  
Por onde estudar: Slides das aulas, livro didático 
módulos 1 e 2,  anotações feitas no livro e caderno. 
 

 
 

CONTEÚDOS DAS AVALIAÇÕES DE N1 

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

 Modernismo Brasileiro (material de apoio no teams) 

 Capítulo 01 até a página 11. (Livro FTD, material de apoio no teams)  

 Assistem aos vídeos no material de apoio no nosso canal, leio os materiais anexados: Estética e Poética, 
Modernismo.  

 PROVA: 30/03/2021 

 
 Ciências – Daniela 

Olá queridos estudantes, continuaremos a estudar sobre: “Por dentro da matéria” (capítulo 2, módulo 1). 
Conteúdos: 

 Ligações iônicas 
 Ligações covalentes 

Importante: Estudar os tópicos do capítulo 2 para a Avaliação N1 do 1° Trimestre - Ciências. 
Objetivos: 4.1 ao 4.8. 

 Páginas 292 a 307. 
 

 Educação Física – Sara 
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; 

 Qualidade de vida, fatores influenciáveis; 

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

 
 Geografia – Evelline 

Realize as atividades do livro didático – páginas: 501 (nº 1, 2 e 3), 504 (nº 4) e 507 (nº5). 
INSTRUÇÕES:  
1. Encaminhe a foto da resolução para a plataforma TEAMS.  
2. Data para envio da atividade: 24/03 (quarta-feira). 
No dia 31/03 será realizado a avaliação N1 de Geografia. A avaliação acontecerá via formulário online, no 
TEAMS. Fique atento ao dia e horário da prova!  
Segue, abaixo, a relação de objetivos e conteúdos para a avaliação: 
  

Conteúdos e Objetivos 

Item 
Código 
BNCC 

Descrição 

4  
Módulo 1 - Capítulo 2 – 
Dinâmicas de poder no espaço 
global  

4.1 EF09GE05 
Compreender os sistemas políticos 
mundiais e suas influências na 
organização social. 

4.2 EF09GE06 
Entender globalização econômica, 
cultural e política. 

4.3 EF09GE15 
Analisar a divisão e regionalização 
mundial e suas interferências no 
processo atual. 



4.4 EF09GE15 
Identificar e analisar a Guerra Fria 
– o mundo bipolar. 

4.5 EF09GE15 

Examinar as transformações 
geopolíticas no Leste Europeu e as 
novas fronteiras estabelecidas 
após a Guerra Fria com a 
dissolução da União Soviética. 

4.6 EF09GE05 

Avaliar os sistemas políticos 
mundiais e suas influências na 
organização social pelos 
organismos supranacionais e seu 
papel no mundo globalizado e 
multipolar. 

4.7 EF09GE15 

Conscientizar os impactos técnicos 
e científicos decorrentes da 
industrialização: urbanização e 
mudanças no mundo rural. 

4.8 EF09GE12 
Identificar as relações de poder 
entre os países e os seus impactos 
técnico-científicos. 

  
INSTRUÇÕES:  
1. Responda a avaliação pela plataforma TEAMS.  
2. Data de realização da atividade avaliativa N1: 31/03 (quarta-feira). 

 
 Matemática I – Igor 

Antes de iniciarmos peço gentilmente que leia todas as instruções para executar corretamente sua atividade. 
1) N2 – 1º Lista de Exercícios de Matemática I 
Olá estudantes, lembrando apenas do envio da nossa 1° Lista de Exercícios. Abaixo segue os exercícios que 
compõem ela enviados no roteiro da semana passada.  
Módulo I – Matemática – 9º Ano 
Seção Amplie 

 Página 162: Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
 Página 163: N° 8, 9, 10, 11, 12. 
 Página 164: N° 13, 14, 15, 16. 

Observação 1: A lista de exercícios deverá ser postada até o dia 24/03/21 (Quarta-Feira) às 23h59min. 
Observação 2: Não será considerado postagem em lugares diferentes do específico, então muita atenção 
na postagem.  
 
2) Avaliação de N1 de Matemática I 
No dia 29/03 será realizado nossa avaliação de N1, abaixo está relacionado os objetivos que serão cobrados na 
prova. A avaliação será feita por meio do Teams, então fique atento às informações e horários das avaliações. 
Utilize como ferramenta de estudo o livro didático bem como as atividades já resolvidas e a lista de exercícios. 
Objetivos da Avaliação de N1: 
3. Módulo 1 – Capítulo 1: Conjuntos Numéricos: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9. 

5. Módulo 1 – Capítulo 2: Números Reais: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10. 
 

 Matemática II – Luana  
1) Conteúdo da avaliação: Razão e Proporção. 
2) Módulo 2 – Capítulo 5 – Páginas: 156 a 164 

 
Horário de aula Online 

9A / 9B 
    

        Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

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

08:10 Ens.R. His His Cien Cien 

09:20 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 
 



9C / 9D 
    

        Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

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

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

09:20 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 

 
9E / 9F 

    

        Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 Geo Ing Mat.I Cien His 

08:10 Mat.I Cien Geo LPG Ed.Fis 

09:20 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 
 


