
 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 e aula online; 

❖ 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 – 8º 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. 

 

 Atenção: 
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. 

 
 

 Artes – Ana Carolina 
Capitulos 7,8 e 12 do livro, módulo 2. 

 
 Ciências – Rodrigo José 

Conteúdo: Módulo 3 - capítulo 9, sistema reprodutor 
Módulo 4 - capítulo 10, Reino Animalia.  
 

 Educação Física – Sarah 
Conteúdo da avaliação de N1 e recuperação. 
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. 

 

Geografia – Rafaela 
Oi meus amores. Chegamos na reta final hein? Como 
o tempo passou voando. E quanto aprendizado até 
aqui.  
Para verificarmos a aprendizagem realizaremos a 
nossa N1 no dia 22 de novembro de 2021. Os 
conteúdos contemplados serão: 

1. Capítulo 8 - Espaço urbano e industrial 
americano (páginas 433 até a página 460) 

2. Capítulo 9 - África no contexto mundial 
(páginas 461 até 480) 

3. Objetivos: 10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 10.5; 11.1; 
11.2; 11.3; 11.4; 11.5 

Estudem também as anotações bem como o nosso 
material complementar, já postado anteriormente 
em seus respectivos canais. Qualquer dúvida estou à 
disposição de vocês. Um abraço e bons estudos! 

 

 Gramática – Danielle 
● Orações coordenadas sindéticas e assindéticas; 
● Orações subordinadas substantivas; 
● Orações subordinadas adverbiais. 

 

 História – Lucas 
Módulo 3: Segundo Reinado pgs. 388 à 399 
Módulo 4: O Fim da escravidão e o nascimento da 
República pgs. 353 a 375 
 

 Inglês – Lara Line 
. Book Unit 4 - Livro páginas 83 até 94.  
. Leitura  e Interpretação de texto. 
. Physical Appearance – Book pages 96 - 97 
. Feelings 
 

 Literatura – Ana Flávia 
Objetivos contemplados:   
LPL: 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 2.8, 8.1, 9.1, 13.  

• Gênero Lírico  

• Gênero Dramático  

• Poema Concreto  

• Livro literário "Gabriel e a Torre de Pedra", 
de Max Velati. 

Todos os materiais estudados e analisado estão 
disponíveis no Canal de Literatura.  
Bons estudos!! 
 

 Matemática I – Rodrigo Queiroz 

Capítulos 11 e 12 do módulo 4. Revisem nossas 
anotações e atividades para realizar uma boa 
avaliação!!! 

 
 Matemática II – Luana 

Módulo 3 - Capítulo 7 - Transformações Geométricas 
Objetivos:  10.1 a 10.3 
 

 Produção de Texto – Leandra 
A 2ª chamada de N1 já está disponível na plataforma 
Teams. 
Data final de entrega: 23/11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Horário de aula  
                                           

 

 

 

 



 
 

Horário de aula online 
 

 
 


