
 

 ATENÇÃO – CALENDÁRIO 3º TRIMESTRE: 
 

❖ 23/11 – Realização da 2ª chamada N1 (12h até 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 (das 10h10 até 22h10);  

❖ 09/12 – Liberação dos Boletins com Recuperação do 3º trimestre (a partir das 13h); 

❖ 10/12 a 14/12 – Prova Recuperação Final (das 9h até 21h); 

❖ 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 – 6º ano 

Data da Realização Disciplinas 

22/11 Geografia e Ed. Física 

2ª CHAMADA (N1) – 2º Trimestre 

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

Orientações sobre as avaliações: 

➢ 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.  

 

 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. 

 

As aulas presenciais retornarão do dia 23/11 a 26/11, e os alunos deverão vir uniformizados. 

 
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 
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Conteúdo das Provas de Recuperação - 3º trimestre 
A lista de revisão de recuperação será disponibilizada no canal do professor a partir do dia 23/11. 

 

 Ciências - Lara 

•      Hora de colocar todas as nossas 
descobertas em prática investigadores! 
Anote aí: 

 
Conteúdo: 

 

•    Níveis de organização dos seres 
vivos: células (número, tipos e 
classificações), tecidos, órgãos e sistemas 
(estudar os diferentes tipos de tecidos, 
órgãos, sistemas e suas funções). 

• Órgãos dos sentidos: Audição,    
Gustação, Visão, Tato e Olfato (função, 
estruturas, problemas e cuidados 
relacionados aos sentidos). 

 

• Vamos fechar este ano com 
chave de ouro!!  

• Dediquem-se nesta reta 

final...🔍📘📖 

 
 Geografia – Evelline, Rafaela e 
Wilker 

• Estude os seguintes 
conteúdos: (Obj:10.1 a 12.5)  

• Capítulo 08 (A dinâmica 
climática) 

• Capítulo 09 (O solo e a 
vegetação) 

• Capítulo 10 (As 
transformações do espaço geográfico) 

 
 Educação Física - Wendel 

• Olá meus camaradas!!! Segue 
abaixo o conteúdo para a prova de 
recuperação de Educação Física: 

• Basquetebol 

• Aspectos históricos 

• Fundamentos e regras básicas 

• Posições dos jogadores 

• Esportes de rede 

• Conceito e exemplos 
 
Inglês - Vânia 

• Objetivo 6.2: Present 
Progressive - Utilizar o presente contínuo 
para descrever ações em progresso nas 
formas afirmativa negativa e interrogativa 

 

• Objetivo 7.1: Refletir sobre a 
importância da prática de atividades físicas e 
esportes; Reconhecer e nomear diferentes 
atividades físicas e esportes;  

 

• Objetivo 8.1: Simple Present - 
Verbos relacionados à rotina; Reconhecer e 
utilizar expressões que indicam atividades 
de rotina; 

• Utilize o material de aula 
disponível no teams e a revisão para estudar. 

• Good luck! 
 

 História – Dayane 

• Olá, lindezas, seguem os 
conteúdos que serão cobrados na avaliação 
de N1. (Obj. 10.1 a 11.6) 

• Tema - Roma Antiga 
(Monarquia, República, Império); 

• Capítulos: 9 (Módulo III) / 10 e 
11 (Módulo IV); 

• Estude também a partir das 
anotações do seu caderno de História e das 
questões de Revisão.  

Boa prova! 
 

 Matemática II – Luana 

• Conteúdo programático para 
prova de N1: 

 

• Capítulo 11 (Módulo 4) - 
Geometria Espacial.  
 

 Matemática I – Karolina 
Atenção!  

• Para a realização de da prova 
de recuperação do 3º trimestre resolver a 
lista de revisão para prova. 

• Conteúdos para a prova de 
recuperação 3º trimestre: 

• (9) – Estatística. 

•  (9.1) – Identificar população, 
amostra e variáveis. 

•  (9.2) – Planejar e coletar 
dados de pesquisas, analisar informações 
apresentadas em tabelas. 

• (9.3) – Analisar informações 
apresentadas em gráficos, resolver 



 

problemas envolvendo dados apresentados 
nos gráficos. 

 

• (10) – Múltiplos e divisores. 

• (10.1) – Determinar a lei de 
formação de sequência e completar essas 
sequências 

•  (10.2) – Reconhecer e aplicar 
as propriedades de uma igualdade. 

•  (10.3) – Reconhecer e 
resolver problemas envolvendo princípios de 
uma igualdade. 

• (10.4) – Resolver problemas 
envolvendo equações do 1º grau por 
tentativas e usando os princípios da 
igualdade. 

  

• (11) – Contagem e 
probabilidade 

• (11.1) – Resolver problemas 
que envolvem o princípio fundamental da 
contagem. 

• (11.2) – Reconhecer eventos 
em um experimento aleatório e resolver 
problemas que envolvem esses eventos 
aleatórios. 

• (11.3) – Resolver problemas 
que envolvem a comparação da chance de 
um evento ocorrer. 

• (11.4) – Resolver problemas 
que envolvem cálculo de probabilidade e 
cálculo de probabilidade em porcentagem. 

•  (13) – Razões 

• (13.1) – Reconhecer fração 
como uma razão e resolver problemas 
envolvendo a ideia de razão. 

• (13.3) – Reconhecer escala 
como razão entre a medida de um desenho 
e a respectiva medida na realidade e resolver 
problemas envolvendo a ideia de escala. 

• (13.4) – Reconhecer proporção 
como como uma igualdade entre duas 
razões. 

(13.5) – Reconhecer a porcentagem 
como uma razão. 

 
 

 Arte - Wanessa 
              Olá, meu povo! 
 

• Estude os seguintes capítulos 
do livro módulo 2 para a nossa avaliação de 
recuperação de Arte:  

 

• Capítulo 7 - Processos de 
criação e linguagens artísticas 

• Capítulo 8 - Criações com base 
na Arte Contemporânea 

• Capítulo 9 - Instalações 
artísticas: uma nova expressão 

• Capítulo 10 - Happening e 
Performance. 
Bons estudos! 
 

⮲ Literatura – Henrique 

Olá, crianças. Conforme dito em sala, os dois 
livros literários que lemos até agora serão o 
conteúdo de nossa avaliação. 
 

• Pânico na escola 

• Vendedor de sustos  
 
 Danilo Leite - Gramática 
Olá turma! Tudo bem? 

• Nossa avaliação de 
recuperação está chegando, segue os 
conteúdos a serem estudados:  

 

• → Substantivos (flexões e 
classificações) - módulo 4 - páginas 67 a 69; 

•  

• → Figuras de Linguagem 
(metonímia, hipérbole e eufemismo) - 
módulo 4 - páginas 14 e 15; 

•  

• → Classificação dos advérbios 
- módulo 4 - páginas 16 e 17. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

Horário de aula presencial 

 
Turma 6º A - Sala 09  

 

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 LPG LPPT His Geo Art 

08:10 LPL Ing Mat.I His Ing 

09:20 His Cien Ens.R. Cien Mat.I 

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

11:00 LPPT Mat.I Cien Ed.Fis LPG 
 

 
Turma 6º B  - Sala 34  

 

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 His Mat.I LPG LPPT Mat.I 

08:10 Ing LPPT Cien Cien Ed.Fis 

09:20 Art LPL Ing Geo Cien 

10:10 Geo Mat.II Ed.Fis His LPG 

11:00 Mat.I Geo His Mat.I Ens.R. 
 

 
 
Turma 6º C - Sala 10  

     
 

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 LPL Ing Cien Mat.II Ens.R. 

08:10 Mat.I Mat.I Geo Geo LPG 

09:20 Ed.Fis LPPT Mat.I Ing His 

10:10 LPG Cien His Mat.I Art 

11:00 His Geo Ed.Fis Cien LPPT 

 

 
Turma D e E - Sala 11 – Grupo 4 
6º D  
6º E (A ao J)  

 

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 Art His Mat.I Cien LPG 

08:10 LPG Mat.II Ed.Fis Ing His 

09:20 Mat.I Geo LPL Mat.I Ing 

10:10 His LPPT Cien Geo Mat.I 

11:00 Geo Cien Ens.R. LPPT Ed.Fis 

 
 



 

 
Turma E e F - Sala 12 – Grupo 4 

6º E (K ao Z) 
6º F  

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 Mat.I LPL Geo Ed.Fis LPPT 

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

09:20 Ing Ed.Fis His LPPT Art 

10:10 Geo Mat.I Mat.I Cien His 

11:00 LPG His Ing Mat.II Cien 

 
     

 

Aula Online     

Turmas as turmas 
 

 
    

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

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

08:10 Art His Ens.R. Geo Mat.I 

09:20 LPG Mat.I Cien Geo LPG 

10:10 LPL Ing LPPT Mat.II Cien 

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

 


