
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 

Oie!  
Nosso roteiro será dividido em duas etapas. 
1: Façam um resumo de no mínimo duas páginas dos 
seguintes capítulos 09 e 10 e 12. 
Entregar: 05/11 
Não serão aceitas atividades após o prazo, ou via e-
mail. 
Bons estudos, qualquer dúvida estou à disposição 
durante as aulas, e-mail ou através de mensagens no 
canal de artes do Teams. 
Beijos  
 

 
 Artes, Geografia e Produção Textual 

– Carol, Evelline e Ana Flávia 
CONCURSO DE MEMES - ESSA VIROU MEME! 
 
Oh prof, você viu o meme sobre isso? 
Nada melhor que uma frase de efeito para descrever a 
proposta desse projeto bem daorinha! E aí vamos 
‘MEMENIZAR’ AS DISCIPLINAS?  
A ideia consiste na elaboração de uma imagem em 
conjunto de frase ou um texto simples e reduzido 
combinado que dialogue entre si.  O espírito é de 
promover a criatividade utilizando de ferramenta 
midiática, o MEME, que está imersa no cotidiano do 



alunado que a utilizam para se expressarem, 
vinculando com as reflexões sobre temas abordados 
em Geografia e Artes. Os MEMES devem ser 
elaborados com conteúdo criativo e original, sempre! 
Temas das disciplinas:  
Artes: Arte Urbana (tudo que envolve a arte urbana) 
Hip Hop e Rap, Vanguardas Artísticas (Todos os 
movimentos incluindo o Modernismo Brasileiro). 
Geografia: Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, 
Europa, Ásia e Oceania. 
Quesitos avaliativos:  
 

1. O texto e a imagem precisam estar relacionados 
com uma das disciplinas; 

2. Criatividade na elaboração do texto; 
3. Plágio é crime, não se esqueçam. 

Etapas: 
1. Os desenhos criados pelos alunos serão 

recebidos pelos organizadores através da 
plataforma TEAMS, no valor de 10,0 pontos 
para a composição da N2 do 3º Trimestre (data 
limite de entrega: 01 de novembro); 

2. Professores avaliadores escolherão os 30 
desenhos finalistas de todas as 6 turmas serão 
postados no FORMS e serão votados pelos 
alunos da escola; 

3.  Os três memes mais votados no FORMS terão 
uma premiação e a exibição dos desenhos 
selecionados como finalistas, no dia 19 de 
novembro. 

 
 Ciências – Daniela 

Olá queridos estudantes: 
 Resolver e postar os seguintes exercícios do livro 

didático (Módulo 4 – Capítulo 11): 
 Página 270 (exercícios: 1 e 2)* 
 Página 273 (exercícios: 3 e 4)* 
 Página 275 (exercícios: 5 e 6)* 
 Página 280 (exercício: 7) 
 Página 282 (exercícios: 8 e 9) 
 Página 285 (exercícios: 10 e 11) 
 Página 288 (exercício: 12) 

 

Observação: 
 Os exercícios assinalados com * foram feitos e 

corrigidos durante as aulas, basta você postar a 
foto. 

 
Importante: A atividade deverá ser postada no Teams 
até o dia 05/11/2021 (Sexta-feira) às 23h59min 
(Todas as turmas). 
 
 No decorrer deste ano fizemos algumas 

experiências no laboratório de ciências e assistimos 
à vídeos com experiências relacionadas ao nosso 
conteúdo. Vamos fazer uma “Conferência de 
experiências”: 
 

 Pesquise uma experiência fácil, simples, e 
relacionada ao nosso cotidiano. Você pode 
pesquisar no nosso livro didático na seção 
trabalho em equipe que traz sugestões de 
experiências ou no canal do youtube por 
exemplo o “Manual do Mundo”. 
 

 Exemplo: grave um vídeo esquentando uma 
comida no forno de micro-ondas e explique como é 
o funcionamento do forno de micro-ondas: no 
interior do aparelho existe uma onda 
eletromagnética de frequência igual a 2.450 MHz 
que é irradiada por um ventilador de metal, que fica 
localizado na parte superior do aparelho. Através 
do processo de ressonância as moléculas de água 
existentes nos alimentos absorvem essas ondas, 
que aumentam a agitação, provocando assim o 
aquecimento dos alimentos de fora para dentro, 
 

 Reproduza a experiência gravando um vídeo e 
explicando o que ocorreu na experiência. Use a 
sua criatividade. 

 
Atenção: 
 Caso a experiência utilize objetos cortantes peça a 

ajuda de um adulto e se possível a supervisão de 
um adulto durante toda a execução da experiência. 

 
Importante: A atividade deverá ser postada no Teams 
até o dia 05/11/2021 (Sexta-feira) às 23h59min 
(Todas as turmas). 
 

Geografia– Evelline 
Como conversado durante as aulas, a nossa última N2 
em Geografia será a apresentação de todo material 
escrito, sobre o conteúdo das aulas, realizado e 
copiado (capítulos 09 e 10). A partir do dia 28/10 uma 
TAREFA será criada no TEAMS para o envio desse 
trabalho. Não se esqueça de caprichar nos 
resumos/mapas mentais/resenhas/sínteses e enviar. 
 
*Não se esqueça de assinar e colocar a turma em 
todas as páginas resolvidas das tarefas. 

 
INSTRUÇÕES: 
1. Encaminhe as fotos das resoluções do caderno pela 
plataforma TEAMS.B 
2. Prazo de entrega: 05/11 
 

 Gramática – Leandra 
**Acompanhe as postagens (textos, 

atividades) na seção “arquivos” do Teams 
Nossa N1 já está próxima, portanto segue os 

conteúdos que serão avaliados: 
 
*Orações Subordinadas Substantivas; 
*Orações Subordinadas Adjetivas; 
*Orações Subordinadas Adverbiais: 
*Emprego da crase. 
   Nas próximas aulas revisaremos todo o 
conteúdo, não deixe de estudar e aproveite o momento 
para esclarecer quaisquer dúvidas. 
 

 História – Sthefani 
Nesta semana, vocês deverão postar os seguintes 
exercícios (Livro 04 - Módulo 04): 
 
 Páginas 353: nº 1* e 2* 
 Página 355: nº 4* e 5* 
 Página 358: nº 07 e 08 
 Página 360: nº 10 e 11 
 Página 363: nº 13 e 14 

 



o Os exercícios assinalados com * foram 
realizados durante as aulas, basta postar! 

Os alunos que estão sem material devem responder 
as atividades no caderno. Não é necessário copiar os 
enunciados, somente as respostas. 
Data de entrega das atividades: 
 05-11 (sexta-feira): Todas as turmas 
 

 Literatura – Henrique 
Caros alunos, em nossa próxima aula faremos 

a leitura encenada de “Sonho de uma noite de verão”. 
Para isso é importante que todos tragam seus 
exemplares do livro, pois cada estudante será 
responsável pelas falas de algum(ns) personagem(ns). 
Até mais. 

Matemática I – Igor 
 

Antes de iniciarmos peço gentilmente que leia 
todas as instruções para executar corretamente 
sua atividade. 

 
1) Estudante, a atividade da semana será produzir um 
mapa mental sobre: Função Quadrática. 
 
Desta vez não será aceito esquema, resumo, etc. 
 
Abaixo, segue o link de um texto explicando como 
produzir um mapa mental e de vídeos. Sejam criativos, 
utilizem desenhos e informações curtas, baseadas nas 
aulas que tivemos. 
 
https://www.estudarfora.org.br/mapa-mental/  
 
https://youtu.be/IZVf0ugVZqA  
 
https://youtu.be/E_vGWBiZ_Kc  
 
Existem vários programas para produção de mapas 
mentais tentem utilizá-los, é importante aprender a 
mexer com outras ferramentas. 
 
Observação 1: A atividade deverá ser postada até o 
dia 05/11/21 (Sexta-Feira) às 23h59min. 
 
Observações Adicionais: 
 Após responder a atividade, poste no Teams. 

 
 

 Produção textual - Ana Flávia 
Oi, meus chegadoooss. Tudo bem com 

vocês?  Para a próxima semana, enviar as atividades: 
Página 8, 9 e 10 - Pratique - Módulo 4 
Página 16 - Pratique - Módulo 4 
Página 18, 19 e 20 - Pratique - Módulo 4 
Página 99 e 100 - Pratique - Módulo 4 
Data de entrega: 05/11/2021, até às 23h59. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



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

                                  
Turma 9º A – Sala 29 - Grupo 1   
9º A (A à W)     

  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 9º C – Sala 30 - Grupo 2  
9º C (A à L)     

  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 9º C/F – Sala 31 - Grupo 3  
9ºC (L à S) 
9ºF (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 9º F – Sala 32 - Grupo 4  
9º E (G à W)     

  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 
 


