
Olá queridos alunos! 
Para quem optou por aulas presenciais, e conforme o rodízio realizado, as turmas que estarão presentes na 

semana de 03/11 a 05/11 são: 
 

Alunos das turmas A, C e F. 

Para os alunos que optarem por permanecer no formato 100% on-line, não haverá alteração, pois as aulas 
remotas continuarão pela plataforma Microsoft Teams, divididas em dois grupos: Grupo 1 - A, B e C e Grupo 2 – D, 
E e F. 

Atenção: Para as aulas presenciais é necessário que o aluno tenha uma máscara reserva para trocá-la 
durante a manhã. 

 RELATÓRIO DE TAREFAS NÃO FEITAS: Sr.(as) pais e responsáveis, está disponível para consulta o 
RELATÓRIO DE TAREFAS NÃO FEITAS, juntamente 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 plataforma Microsoft Teams no campo 
“trabalhos”. 

 
 ATENÇÃO – CALENDÁRIO 3º TRIMESTRE: 

 
 01/11 e 02/11 – Recesso e Feriado Finados;                                                              
 12/11 – Realização do Simulado Geral 3º trimestre (link no canal geral); 
 15/11 – Feriado Proclamação da República; 
 16/11 a 22/11 – Avaliações N1  
 23/11 – Realização da 2ª chamada N1  
 29/11 – Conselho de Classe; sem aula;  
 30/11 – Liberação do boletim do 3º trimestre; 
 01/12 – Plantão Pedagógico EFAF 3º trimestre, sem aula; 
 02/12 a 07/12 – Avaliações de Recuperação do 3º trimestre;  
 09/12 – Liberação dos Boletins com Recuperação do 3º trimestre; 
 10/12 a 14/12 – Prova Final; 
 16/12 – Conselho de Classe Final; 
 17/12 – Liberação do Resultado Final; 
 
Coordenação pedagógica: 
 
Elton José de Camargo – 6º e 7º anos - ecamargo@sescgo.com.br  - 32508009 
Vânia Rios de Oliveira Mello – 8º e 9º anos - vania.mello@sescgo.com.br – 32508043 
 
 

 Artes – Ana Carolina 
Olá pessoal!  

Segue o conteúdo da nossa avaliação de N2 (10,0), 
que irá ocorrer nos dias 03/11 e 04/11.  
- Capítulo 09 – Música.  
Leiam o capítulo e estudem pelo resumo e atividades 
realizadas.  
Quarta – feira 03/11: 8 ABC. 
Quinta – Feira 04/11: 8 DEF. 
Obs: Lembrem-se que a atividade do Forms será 
iniciada em minha aula e vocês terão o prazo de 48hrs 

para realizá-la. Não serão aceitas atividades após o 
prazo, ou via e-mail.  
 
Qualquer dúvida, estou à disposição. 
Beijos  
 

Geografia – Rafaela 
Olá meus amores, tudo bem? Espero que sim. 
Finalizamos o capítulo 10, do módulo 4. Para 



consolidarmos o aprendizado, façam as atividades 
das páginas: 436, 437, 440, 441, 448 e 451.  

As atividades deverão ser postadas na Plataforma 
Teams. 

Data final de entrega: 09/11/2021 

Qualquer dúvida estou à disposição em seus 
respectivos canais. Desejo um ótimo feriado, um 
descanso merecido e um retorno ainda mais cheio de 
energia. Um abraço! 

 Gramática – Danielle 
ATIVIDADE DE N2 (LPG/LPL/LPPT) 

Olá, pessoal. Faremos um trabalho com a música 
Mudar para o interior, do artista independente e 
músico Afrika Billy. Fiquem atentos e atentas às 
instruções: 

● A N2 será feita em grupo, o mesmo formado para 
o trabalho da paródia. O documento com a 
formação desses grupos ainda está nos arquivos 
do Teams, no canal de Gramática; 

● A letra da música e o link do vídeo estarão 
disponíveis na postagem referente à atividade no 
Teams; 

● Vocês deverão fazer uma resenha crítica após 
debater e interpretar a música e seu tema. Será 
um texto para o grupo, por isso todos os 
integrantes deverão trabalhar em conjunto o 
tempo inteiro (virtualmente); 

● A data da entrega será daqui duas semanas, no 
dia 04/11 (quinta-feira), sendo que no dia 
seguinte, 05/11 (sexta-feira), Afrika Billy estará 
conosco - para as turmas presenciais e virtuais- 
nos mostrando um pouco de sua arte e falando 
sobre a composição da música em questão. Neste 
momento vocês deverão compartilhar a 
interpretação de vocês e poderão fazer perguntas 
para ele sobre a música, a composição, o 
processo de criação, etc. Esse encontro fará parte 
do trabalho e também irá compor a nota geral da 
N2. 

Bom trabalho! 
 

  Literatura – Ana Flávia 
Oi, meus chegados. Tudo bem?  

Iniciamos a leitura do livro "Gabriel e a Torre de 
Pedra", de Max Velati, logo, já vamos iniciar os 
trabalhos sobre a narrativa. Conforme conversamos, 
para a próxima semana, vocês devem ler, analisar e 
entregar um resumo sobre os capítulos "Uma coisa 
sobre vó Júlia", "Sem vida extra" e "O senhor da 
torre". Não se esqueçam que a atividade deve ser 
feita no CADERNO de Literatura, pois atividades 
entregues no word, bloco de notas NÃO SERÃO 
ACEITAS. Além disso, atividades entregues fora do 
prazo e via e-mail TAMBÉM NÃO SERÃO 
ACEITAS. Responsabilidade e compromisso é tudo!! 
Confio em vocês!! 
Observação: o gênero resenha crítica já foi estudado 
por vocês!!  
Data de entrega: 05/11/2021, até às 23h59. 

 Matemática I – Rodrigo Queiroz 
Olá turma!  
Teremos uma atividade N2 neste roteiro. 
Montar um mapa mental sobre Princípio Fundamental 
de Contagem, Permutação, Combinação, Arranjo e 
Probabilidade, baseando-se na página 187 do módulo 
4. Crie seu próprio mapa, não utilize o do livro. 
 
DATA FINAL DE ENTREGA EXCLUSIVAMENTE 
PELO TEAMS: 05/11/2021. 
 

 Produção de Texto – Leandra 
**Acompanhe as postagens (textos, atividades) na 
seção “arquivos” do Teams. 

→Faça as atividades das páginas 39 a 44; 46 e 47; 67 
a 71 (faremos essas atividades em aula, portanto será 
somente o envio pela plataforma teams) 

 data de entrega: 05/11/2021 
 
ATENÇÃO!! ATENÇÃO!!! 
 
ATIVIDADE AVALIATIVA N2- ARTIGO DE OPINIÃO 
 
Proposta de produção textual 
Gênero: Artigo de Opinião 

A partir da leitura dos textos motivadores 
(seção arquivo- pasta repertório – plataforma teams) 
e com base nos conhecimentos construídos ao longo 
de sua formação, redija um Artigo de Opinião (tipo de 
texto dissertativo-argumentativo) em norma padrão da 
língua portuguesa sobre o tema Os impactos do 
consumismo na sociedade. Selecione, organize e 
relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e 
fatos para defesa de seu ponto de vista. 

 
OBSERVAÇÃO:  
*A produção de texto deverá ser redigida no word , e 
salva em pdf, entretanto caso não seja possível 
poderá redigir na folha de redação, tirar foto, salvar 
em pdf e enviar; 
*gentileza utilizar a folha de redação somente os 
alunos que forem enviar a produção manuscrita, 
portanto não digite seu texto na folha de redação; 
*atenção quanto a estrutura do gênero solicitado, siga 
seu planejamento de texto; 
*não copie de textos da internet, pois se constatada a 
cópia sua produção será zerada. 
*lembre-se que esse texto já foi produzido por 
você, portanto reescreva sua produção a partir 
das correções solicitadas pela professora. 
 
DATA DE ENTREGA: 08/11/2021 

 
ATIVIDADE AVALIATIVA N1- CRÔNICA 
NARRATIVA 
 

A crônica narrativa é 
um gênero literário marcado pela brevidade de 
ações ocorridas em tempo e espaço determinados. 
 As histórias geralmente apresentam diálogos ágeis, 
marcados pela possibilidade de se explorar o humor, 
com finais surpreendentes e/ou inusitados. 



De maneira bastante usual, personagens e 
situações colocam-se de maneira ficcional, embora 
sejam trabalhadas temáticas do cotidiano, em que 
se realizam reflexões sobre o comportamento 
humano, a fim de se construir crítica social. 
Considerando a intencionalidade do gênero, é 
comum o uso de linguagem coloquial, do dia a dia, 
refletindo as características das personagens. 

Moacyr Scliar, cronista brasileiro, se baseava 
em notícias veiculadas nos jornais   para desenvolver 
suas crônicas, garantindo uma das características 
mais marcantes da crônica, que é retratar fatos do 
cotidiano. Assim, a partir da notícia veicula sobre a 
loja de departamento “ZARA” você irá desenvolver 
uma crônica narrativa. Sejam criativos!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVAÇÕES: 
 
*A produção de texto deverá ser redigida no word , e 
salva em pdf, entretanto caso não seja possível 
poderá redigir na folha de redação, tirar foto, salvar 
em pdf e enviar; 
*gentileza utilizar a folha de redação somente os 
alunos que forem enviar a produção manuscrita, 
portanto não digite seu texto na folha de redação; 
*atenção quanto a estrutura do gênero solicitado, siga 
seu planejamento de texto; 
 
*não copie de textos da internet, pois se constatada a 
cópia sua produção será zerada. 
 
DATA DE ENTREGA: 12/11/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Horário de aula – Turmas A, C e F (03/11 a 05/11) 

                                           
Turma 8º A – Sala 25 - Grupo 1   
(Letra A à L)     

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

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

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

09:00 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 --------- -------- --------- -------- -------- 

  

Polícia investiga loja da Zara por código para 

"alertar" entrada de cliente negro 

Transmitida pelo sistema de som para a equipe, 

mensagem buscava identificar pessoas que 

"tivessem estereótipos fora do padrão da loja" 

A partir do caso de uma delegada vítima 

de racismo na loja Zara do Shopping Iguatemi, 

em Fortaleza, em setembro, a Polícia Civil 

do Ceará encontrou indícios de que a unidade 

discrimina clientes pela cor da pele e pelas 

roupas. 

O delegado-geral da Polícia Civil do 

Estado, Sérgio Pereira, ouviu de ex-funcionários 

da loja de departamentos que havia orientação 

para identificar pessoas que "tivessem 

estereótipos fora do padrão da loja", clientes 

negros e vestidos com "roupas mais simples", com 

o código "Zara Zerou". A mensagem era 

transmitida pelo sistema de som para que a equipe 

ficasse em "estado de alerta", explica o delegado. 

 



Turma 8º A/C – Sala 26 - Grupo 2 
8ºA (M à V) 
8ºC (A à B)     

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

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

08:10 Geo Cien His LPG Ing 

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

10:10 LPG LPPT Mat.I Mat.I Ens.R. 

11:00 Cien Mat.II LPL LPPT His 

11:50 --------- -------- --------- -------- --------- 
 
Turma 8º C – Sala 27 - Grupo 3  
8ºC (D à S)     

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 Cien Mat.I Geo LPL Ing 

08:10 His Art LPPT Ing Geo 

09:00 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 --------- -------- --------- -------- --------- 
 
Turma 8º C/F – Sala 28 - Grupo 4  
8ºC (S à Y)  
8ºF (A à V)     

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 His Art Mat.I LPPT Geo 

08:10 Mat.I Geo Ed.Fis Mat.II His 

09:00 LPG Cien Cien LPL Cien 

10:10 Geo Mat.I LPG Ed.Fis Ing 

11:00 Ens.R. LPPT His Ing Mat.I 

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

Horário de aula online 
Turmas A, B, C  

 
  

  Segunda Terça Quarta  Quinta Sexta 

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

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

09:00 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 --------- -------- ---------  -------- --------- 
 

Turmas D, E, F  
 

  
  Segunda Terça Quarta  Quinta Sexta 

07:20 Geo Mat.II LPG  Ing Ens.R. 

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

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

10:10 His LPG Cien  His LPL 

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

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

 


