
 

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 

 Arte – Carol 
🐯 Olar maravilhoses!  

Assistam o curta metragem “Dá licença de contar” de 
Pedro Sampaio.  Identifique e cite os títulos das 
músicas apresentadas no filme do sambista paulista 
Adoniran Barbosa. 
Segue o link do curta: 
https://www.youtube.com/watch?v=P5DV2I3CbIg. 
Postar no Teams, pode ser entregue digital. 
Entregar: 17/09/2021 

 Ciências – Daniela 

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

didático (Módulo 3 – Capítulo 7): 
➢ Página 302 e 303 (exercícios: 1 ao 8) 
➢ Página 304 (exercícios: 1 ao 5) 

 
Importante: A atividade deverá ser postada no Teams 
até o dia 17/09/2021 (Sexta-feira) às 23h59min 
(Todas as turmas). 

 

 Gramática – 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”. 

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 
 

 História – Stefhani 
Boa tarde, segue abaixo as orientações para o roteiro 
semanal: 
Nesta semana, vocês deverão estudar para nossa 
primeira N2 do 3º trimestre.  
N2 - TESTE!!!  
o Assunto: República Populista (Quarta República) 

(Capítulo 07 - Páginas 343 a 363 - Módulo 03) 
o Releia o capítulo e os exercícios realizados! 

o O teste será disponibilizado em nossa sala online 
(Microsoft Teams) e será realizado utilizando o 
Microsoft Forms. 

o Lembre-se: Você terá 48 horas para resolver o 
teste! Não deixe para última hora! 

Data de entrega/ realização:  
Teste disponível  17/09 (sexta-feira) a partir das 13 
horas - Todas as turmas. 

 Literatura – Henrique 
 Pessoas, hoje eu postarei a atividade referente ao 

nosso segundo relatório de leitura. Vocês devem 
preencher os dados referentes aos capítulos 5, 6, 7 e 
8 e lembrem-se de enviá-los até a próxima sexta-feira. 
Conforme informado em sala, essas atividades são 
partes importantes da N2 e cada relatório terá o valor 
de 3,0 pontos (os estudantes que enviarem todos 
dentro do prazo recebem um ponto adicional). Para a 
próxima aula, estejam com a leitura em dia até o 
capítulo 12. Até mais.   

 

 Matemática I – Igor Maciel 
Antes de iniciarmos peço gentilmente que leia 

todas as instruções para executar corretamente 

sua atividade. 

1) Estudante, a atividade da semana será resolver a 

lista de exercícios sobre Estatística e Probabilidade, 

que será postada no Teams e no site da escola. 

Essa lista será uma ferramenta de preparação para a 

avaliação de N2 que iremos fazer sobre esse 

conteúdo. 

 
Observação 1: A atividade deverá ser postada até o 

dia 17/09/21 (Sexta-Feira) às 23h59min. 

Observações Adicionais: 

• Responda os exercícios em seu caderno. 

• Não é necessário copiar as questões 

• Após responder a atividade, poste no Teams. 
 

 Produção De Texto – Ana Flávia  
Oi, meninos. Tudo bem?  
Bora fazer uma avaliação de N2?! Então, já estudamos 
sobre o Gênero Publicidade e Propaganda e está na 
hora de colocar a mão na massa... Dessa forma, 
realize a atividade do livro de Língua Portuguesa, 
módulo 2, página 52 "Trabalho em equipe". Além 
disso,  atente-se ao limite de pessoas no grupo, data 
de entrega e local de postagem, pois não serão aceitas 
atividades via Redes Sociais ou e-mail.  
Data de entrega: 17/09/2021, até às 23h59.  
Obs: A atividade será postada no canal de Produção 
Textual, no Teams.  

 
 

https://www.office.com/
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Horário de aula – Turmas B, D e E (semana 13/09 a 17/09) 
                                                  
Turma 9º B – Sala 29 - Grupo 1   
9º B (A à L)     

  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 B/D – Sala 30 - Grupo 2  
9º B (M à V) 
9º D (A à Anna C)     

  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 D – Sala 31 - Grupo 3  
9ºD (C à R)     

  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 E – Sala 32 - Grupo 4  
9º E (A à Y)     

  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 
 


