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

semana de 13/09 a 17/09 são: 
 

Alunos das turmas B, D e E. 

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. 

Informamos que os alunos que tiverem 03 faltas seguidas, sem justificativa, na semana presencial SERÃO 
RETIRADOS DA LISTA e mantidos apenas no FORMATO VIRTUAL, dando assim oportunidade para os demais que 
quiserem participar das aulas presenciais. 

 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”. 

 
 AULAS GRAVADAS:  

Sr.(as) pais/responsáveis e queridos estudantes o Microsoft Teams está 
constantemente passando por atualizações que visam propiciar aos seus 
usuários uma melhor experiência com essa ferramenta. Em sua última 
atualização as aulas gravadas passaram a ficar armazenadas em uma pasta do 
OneDrive. Desse modo, se você quer/precisa rever uma aula dada, basta acessar 
o seu OneDrive do SESCGOON clicar em Compartilhados e, assim, ter acesso à 
todas as aulas gravadas que você participou.  
Caso não tenha participado de alguma aula e queira assistir a aula gravada, será necessário acessar esta pasta. O 
acesso se dá via o e-mail que será enviado pela coordenação para o seu E-MAIL DO SESCGOON.  Uma mensagem 
como a da imagem abaixo aparecerá indicando a sua turma.  

  
(Como exemplo usamos uma turma do 9° ano, mas cada aluno receberá o e-mail de sua respectiva turma, caso seja 
do 6° ano estará indicado “Prof. Online 6° Ano – EFAF” como remetente, e assim por diante).   
Após o recebimento do e-mail basta clicar em abrir, e pronto! Você será direcionado (a) para a pasta onde se 
encontra todas as aulas gravadas.  
Observação: Para acessar o seu OneDrive ou E-mail acesse o link abaixo e realize o login com os dados do 
SESCGOON (usuário e senha Teams).   



https://www.office.com/  
 
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 

 
 Ciências – Rodrigo José 

o Inicio do Capitulo 9 (Módulo 3)  
o Conteúdo: 
o Sistema genital   
o Sistema genital Masculino  
o Sistema genital Feminino  
o Gametogênese  
o Mitose e Meiose  
Atividades do livro: Páginas - 279, 281, 282, 285, 
288, 290, 292, 293, 294, 295, 296 e 297 
o Entrega das atividades até o dia 17/09/2021 
Obs: Os alunos que não possuem o livro ainda 
podem colocar as perguntas e respostas referentes 
as páginas solicitadas no caderno. 
 

 Geografia – Rafaela  
Oi meus amores! Iniciamos mais um novo capítulo 

sobre a América. Contudo, para fixarmos e avaliarmos 

o que foi aprendido no capítulo anterior, faremos uma 

ATIVIDADE AVALIATIVA DE N2 no Forms, via 

Plataforma TEAMS. O valor da atividade é 10,0 e não 

há segunda chamada para a mesma. Portanto, 

estudem com dedicação e não deixem de fazer. 

Instruções: 

• O capítulo a ser estudado é o de número 7: 
páginas 406 a 430 (Espaço rural na América) 

• A avaliação ficará disponível na plataforma 
por 48 horas.  

• Será realizada nos dias 16 e 17 de setembro, 
tendo como data final dia 17.  

Qualquer dúvida, estou à disposição em seus 
respectivos canais.  
 
Não se esqueçam de postar as atividades do roteiro 
nº 24, das páginas: 425, 426, 427, 428, 429 e 430. 
Data final de entrega 17/09/2021 
 

 Gramática – Danielle  
N2 Interdisciplinar- Professoras 
Danielle e Leandra 

Olá, meus amores. Tudo bem? 
Lembrando... 
Começaremos nossa primeira N2. Neste trimestre 
faremos um trabalho que unirá música, Gramática e 
Produção Textual. A partir da divisão dos grupos e da 
distribuição dos temas para cada grupo – que serão 
postados no canal de Gramática no Teams – sigam 
estas instruções: 

● Formem grupos de 4 a 5 pessoas e escolham uma 
música. Em seguida, façam uma paródia a partir 
da música escolhida explicando a classe 
gramatical definida para o grupo; 

● Os nomes dos integrantes dos grupos devem ser 
enviados sem falta até sexta-feira (20/08) no e-
mail danielle.santana@sescgoon.com.br. 
Escolham um representante do grupo para que o 
trabalho seja atribuído somente a ele(a) no Teams, 
essa pessoa ficará responsável de enviar a 
atividade; 

● Após o envio dos nomes dos grupos, irei postar no 
canal de Gramática (nos arquivos da turma) a 
classe gramatical escolhida para cada grupo; 

● O trabalho final consistirá em um vídeo do grupo 
(ou apenas um membro, através da divisão de 
tarefas) cantando a paródia feita. Usem a 
criatividade!; 

● Os grupos NÃO deverão se juntar para fazer o 
trabalho presencialmente. Façam de forma 
online e editem o vídeo; 

● No trabalho, além da música feita, vocês deverão 
colocar: qual foi o papel de cada um no trabalho; 
qual foi a música original escolhida; letra da 
paródia escrita. 
Data de entrega: 17/09 (atenção ao horário de 
entrega, não permitiremos trabalhos entregues 
fora do prazo) 

 

 Literatura – Ana Flávia 
Olá, galera. Tudo bem?  

Até que enfim terminamos a leitura do livro literário 

"Alice no Espelho", de Laura Bergalho. Foi um 

momento tranquilo, prazeroso e de grande 

descobertas!!! Dessa forma, vamos realizar uma 

pequena Avaliação de N2.  

Data de Início: 15/09/2021, às 14h.  

Data de Término: 17/09/2021, às 14h. 

 Conteúdo programático: Livro literário Alice no 

Espelho e Gênero Narrativo.  

Obs: A atividade será postada no canal de Literatura, 

no Teams.  

 
Importante: Entramos no Terceiro Trimestre, 

momento decisivo para todos nós e de encerramento, 

portanto, está na hora de providenciar a leitura do 

próximo livro literário "Gabriel e a Torre de Pedra", 

autor Max Velati.  

Boa semana a todos!  

 

 Produção de Texto – Leandra 
**Acompanhe as postagens (textos, atividades e 

gravação das aulas) na seção “arquivos” do Teams. 

Acompanhe na plataforma teams as instruções 

para a atividade do concurso “MULHERES QUE 

TRANSFORMAM”. 

https://www.office.com/
mailto:ecamargo@sescgo.com.br
mailto:vania.mello@sescgo.com.br
mailto:danielle.santana@sescgoon.com.br


OBSERVAÇÕES: 

*Será postado um guia para aqueles alunos, que por 

ventura, ainda não tenham feito o cadastro na 

plataforma; 

* todas as atividades deverão ser executadas no 

caderno (para discussões em aula), somente a 

atividade final – a colagem- deverá ser feita numa 

folha separada; 

* a foto da colagem deverá ser enviada na aba de 

atividade aberta na plataforma teams desde o dia 

08/09; 

*data final de entrega da colagem: 15/09/2021 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Horário de aula – Turmas B, D e E (semana 13/09 a 17/09) 
    
                                               
Turma 8º B – Sala 25 - Grupo 1   
(Letra A à W)     

  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 D – Sala 26 - Grupo 2  
8ºD (A à Maria 
Julia)     

  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 – Sala 27 - Grupo 3  
8º D(Maria Luísa 
à S) 
8º E(A à H)     

  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 - Grupo 4  
8º E (I à T)     

  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 
      

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

 
Aula Online   

 

  

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

 


