
 ATENÇÃO – CALENDÁRIO 3º TRIMESTRE: 
 
❖ 12/11 – Realização do Simulado Geral 3º trimestre às 9h20 (link no canal geral); 

❖ 15/11 – Feriado Proclamação da República; 

❖ 16/11 a 22/11 – Avaliações N1; 

❖ 23/11 – Realização da 2ª chamada N1 (12h até as 23h59) 

❖ 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; 

 

 ATENÇÃO - Calendário da N1 – 3º trimestre: 

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES 3º TRIMESTRE 

N1 – 3º Trimestre – 8º ano 

Data da Realização Disciplinas 

16/11 LP (Gramática / Literatura) 

17/11 História e Inglês 

18/11 Matemática 

19/11 Ciências e Arte 

22/11 Geografia e Ed. Física 

Simulado geral – 2º Trimestre 

12/11 Todas as Disciplinas – a partir das 09h20 

2ª CHAMADA (N1) – 2º Trimestre 

23/11 Todas as Disciplinas – a partir das 12h 

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. 

➢ Não percam a data de realização da prova, pois ela não será estendida.  

 

 SIMULADO GERAL  3º trimestre – No dia 12/11 realizaremos nosso Simulado Geral (3º trimestre) para 

todas as turmas do Ensino Fundamental Anos Finais, a partir das 9h20. O Simulado tem valor de até 1,0 

ponto adicional na média do trimestre em todas as disciplinas. Não percam!!! 

 

 Importante:  
Nos dias das avaliações (Simulado, N1, Recuperação Trimestral) as aulas acontecerão de forma online até o 

horário da prova, portanto não haverá aulas presenciais nesses dias. 

 
 
 



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. 
Leiam o capítulo 07 – Arte Indígena Brasileira 
e façam um resumo de no mínimo 2 páginas.  
Entrega: 09/11. 
Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos.  

 
 Ciências – Rodrigo José 

• Capítulo 10 - Módulo 4  

• Conteúdo:  

• Poriferos  

• Cnidários 

• Anelideos 

• Nematelmintos   
 

➢ Trabalho de ciências: Desenvolver desenhos 
anatômicos do sistema reprodutor masculino e 
feminino, a ilustração deve conter identificação 
dos órgãos. 

• Atividade do livro: páginas 260, 264 e 267 

• Entrega das atividades até o dia 10/11/2021  
 

• Obs: Os alunos que não possuem o livro ainda 
podem colocar as perguntas e respostas 
referentes as páginas solicitadas no caderno.  

 

 Educação Física – Sarah 
CONTEÚDO DA AVALIAÇÃO N1 3º trimestre 
Esporte voleibol: história, regras, uniformes, quadras 
e marcações, jogadores e suas funções e rodízio 
simples; 
Esportes de categoria invasão: handebol – quadra e 
marcações, regras; basquetebol – quadra e 
marcações, regras. 
Categorias esportivas: marca, precisão, rede, parede 
de rebote, campo e taco, aventura e invasão. 

 

 Ensino Religioso – Reinaldo 
Tema: Ética profissional e social 
Queridos(a), dia 08 de novembro estará disponível a 
partir das 13:00 horas no nosso canal a nossa 
atividade avaliativa de N2. O material de estudo já se 
encontra no nosso arquivo na pasta material 
complementar como tema:  Ética profissional e social. 
Lembrando que ficará disponível durante 48 horas. 
Bons estudos! 
 

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 final de semana, 
um descanso merecido e um retorno ainda mais cheio 
de energia. Um abraço! 

 

 História – Lucas 
E aí meus queridos blz???? Essa semana vocês irão 
postar as atividades das páginas  

• 355 e 358 nº 1 ao 7.  

• 362 nº 8, 9 e 10 

• 365 nº 11, 12 e 13 
Lembrando estas atividades é do Módulo 4 Ok......  
Bjo no coração.... 
Data de Entrega: 11/11/2021 
 

  Literatura – Ana Flávia 
Oi, meus queridos.  

Ebaaaaaaaa 🤪... Encerramos o livro literário Gabriel 

e a Torre de Pedra!!!  

Para essa última semana vocês vão produzir um 

RESUMO sobre o capítulo "Pontas Soltas". Ok?!  

Atente-se que a atividade deve ser feita no 

CADERNO. Além disso, não serão aceitos trabalhos 

enviados via e-mail e redes sociais. 

Data de entrega: 12/11/2021, até às 23h59.  

 Matemática I – Rodrigo Queiroz 
Olá turma!  
Teremos uma atividade N2 neste roteiro. 
1. envio das fotos de todos os exercícios entre as 

páginas 157 até 179 do módulo 4. Juntem em um 
único arquivo para facilitar o envio. No início dos 
roteiros anteriores foi explicado várias vezes 
como realizar tal tarefa; 

2. Escreva um roteiro contendo o passo a passo de 
como realizar uma pesquisa contendo todas as 
etapas necessárias. Você deve escolher um tema 
para a pesquisa, definir o público alvo, explicar 
como escolher a amostra, classificar suas 
variáveis, qual melhor tabela e gráfico utilizar e 
uma forma de apresentar seus resultados. 

• DATA FINAL DE 
ENTREGA EXCLUSIVAMENTE PELO TEAMS: 
12/11/2021. 

 

 Produção de Texto – Leandra 
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 

mailto:ecamargo@sescgo.com.br
mailto:vania.mello@sescgo.com.br


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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/literatura/generos-literarios.htm
https://brasilescola.uol.com.br/redacao/construcao-personagem.htm
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/racismo/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/ceara/


  

 
Horário de aula  

                                           
Turma 8º A e B – Sala 25   

     
  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 --------- -------- --------- -------- -------- 

 
Turma 8º C – Sala 26   

     
  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 D e F – Sala 27  

     
  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 E – Sala 28  

     
  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 --------- -------- ---------  -------- --------- 

 


