
 

 Calendário 2º trimestre:  

 

❖ 10/08 – Conselho de Classe EFAF (sem aula); 

❖ 12/08 – Liberação do Boletim do 2º trimestre; 

❖ 15/08 – Plantão Pedagógico (sem aula); 

❖ 18/08 a 23/08 – Recuperação 2º trimestre;  

❖ 31/08 – Liberação do boletim com a Recuperação 2º trimestre; 

 

➢ RELATÓRIO DE TAREFAS NÃO FEITAS E OCORRÊNCIAS: Para visualizar o Relatório de Ocorrências e tarefas de 

casa não realizadas, acesse o sistema Acadêmico: https://gestaoacademica.sescgo.com.br Acessar com o 

Usuário e Senha de acesso (adquirida no ato da matrícula). Maiores informações sobre a senha de acesso ao 

sistema Acadêmico, favor entrar em contato com a Secretaria whatsapp: 62 3250-8036. 

 

 IMPORTANTE: Seguindo as normas da escola, não entregaremos aos alunos qualquer tipo de material que seja 
deixado nas portarias no horário de aula. O objetivo desta medida é incentivar os nossos alunos a serem 
responsáveis e organizados com seus bens, bem como arcar com as consequências por seus atos. Contamos 
com a compreensão de todos. 
 

 JICESC: 
Conforme consta em nosso calendário escolar, no mês de outubro será realizado o JICESC – Jogos Internos do 

Centro Educacional Sesc Cidadania. Esse evento é uma ferramenta pedagógica que visa promover a educação por 

meio do esporte, desenvolver o espírito de solidariedade, responsabilidade nos participantes e favorecer a integração 

na comunidade educativa do Sesc Cidadania. Será realizado conforme dados abaixo: 

 

Realização dos jogos ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS: 

Período: 03 a 07 de outubro. 

Horário: 7h às 11h50. 

Local: Sesc Cidadania e Sesc Faiçalville. 

 

O aluno só estará devidamente inscrito no JICESC, mediante a aquisição da camiseta do 

evento e pagamento da taxa de inscrição. 

 

• Inscrições: 

Período de inscrição: 08 a 24 de agosto de 2022. 

Horário: 7h30 às 16h30. 

Local: Secretaria da Escola (Entrada pela praça da família). 

Valor da inscrição: R$5,00 (cinco reais) 

 

• Camiseta 

Período de aquisição da camiseta: 04 a 19 de agosto de 2022. 

Horário: 7h30 às 18h. 

Local: Di Mello Uniformes 

Valor da camiseta: R$45,00 (quarenta e cinco reais) em dinheiro ou cartão. 

 

• IMPORTANTE: 

A camiseta do JICESC deverá ser adquirida pelo responsável de cada aluno, diretamente do fornecedor Di Mello 

Uniformes (3922-7070), e deverá ser usada em todos os momentos dos jogos, sem nenhuma modificação no seu 

modelo, é proibido escrever ou customizá-la. Os alunos deverão comparecer de forma regular durante todos os jogos 

https://gestaoacademica.sescgo.com.br/


de sua turma, quando serão registradas as presenças e a participação. Informamos que nos horários dos jogos, 

professores, coordenadores e auxiliares de disciplina acompanharão nossos alunos. Para maiores informações, entrar 

em contato com Tamires Brito, 3250-8074, das 7h às 16h. 

 
Coordenação Pedagógica: 
Elton José de Camargo – 6º e 7º anos - ecamargo@sescgo.com.br  - 3250-8040 
Vânia Rios de Oliveira Mello – 8º e 9º anos - vania.mello@sescgo.com.br – 3250-8043 
 
Orientação Educacional: 
Raquel Louredo Soares de Moraes – rmoraes@sescgo.com.br – 3250-8101 
Paulo Roberto da Cunha Barros Junior – paulo.junior@sescgo.com.br – 3250-8091 
 
 

 

 
 Ciências – Johnathan 

 
Hey fiotes,  
 
Realizar os exercícios das págs. 253 e 254 do módulo 
3, questões 4 a 6. 
 
Data de entrega: 09.08 (terça-feira) para as turmas: ‘A’, 
‘B’, ‘C’, ‘D’ e ‘E’ e dia 11.08 para a turma ‘F’.  
 
Importante: finalizamos o módulo 2, por isso iremos 
sempre utilizar o módulo 3.  
 
 

 Geografia – Wilker 
 
Olá vencedores. 

Iniciamos as discussões do 6º capítulo intitulado 

Economia e Setores Econômicos no Brasil. Agora 

vamos praticar o que aprendemos resolvendo alguns 

exercícios. Resolvam as questões 1 ao 10 das páginas 

512 a 519 do módulo 2. Data de visto e correção: 

16/08 – 7º B, D E e F 

17/08 – 7º A e C 

 
 

 História – Dayane, Lucas e Sthefani 
 
Olá, queridos! 
Nesta semana, iremos adentrar em um mundo pouco 
explorado pela História, mas muito importante para 
todos nós, as sociedades nativo-americanas.  
  
1° passo: Para iniciarmos vocês devem fazer a leitura 
e marcação do capítulo 5 (pág. 391).  

 
2° passo: A partir da sua leitura registre em seu 
caderno 3 características de cada um dos principais 
povos nativo-americanos: maias, astecas, incas e 
nativos brasileiros.  
Obs. Você pode organizar em forma de tabela ou fazer 
em tópicos.  
 
Bom trabalho! 

Data de entrega das atividades 

 

Turmas Dia/Semana Data 

7ªA SEXTA 12/08 

7°B SEXTA 12/08 

7°C SEXTA 12/08 

7°D SEXTA 12/08 

7°E SEXTA 12/08 

7°F SEXTA 12/08 

 

 Inglês – Vânia 
 

Hello everyone and Welcome Back!! 

 
Para a próxima semana, realizem as atividades no livro 
de inglês, nas páginas 159 e 160. Anotem as dúvidas 
que surgirem sobre a atividade. Vocabulário novo e/ou 
desconhecido, anote no caderno. 
 
 
Data de entrega das atividades 

Turmas Dia/Semana Data 

7ªA SEXTA 12/08 

7°B SEGUNDA 08/08 

7°C QUINTA 11/08 

7°D QUINTA 11/08 

7°E TERÇA 09/08 

7°F SEXTA 12/08 

 

      

 Língua Portuguesa  
 
 

• Produção de Texto - Henrique  
 
Olá, pessoas. Tenho uma ótima notícia para vocês: 
uma produção de texto para a próxima semana! 
Acessem nossa sala de aula no Teams e sigam as 
instruções que anexei por lá.  
 
Irei vistar os textos em nossa SEGUNDA AULA da 
próxima semana, então estejam atentas e atentos ao 
horário. 
 
Boa atividade. 
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 Matemática 

 

Matemática 1 – José Wilson   
 

Segunda e terça-feira: 
Neste dia estudaremos o conceito de incógnita e 

variável. 
Páginas: 218 até 219, (leitura); 
Exercícios: 32 e 33, página 219. (resolver em casa). 

 
Quinta e sexta-feira: 

Agora vamos entender o conceito de inequação. 
Página: 220 até 222 (leitura); 
Exercícios: 34 até 36, páginas 222 até 223 (resolver 

durante a aula). 
 
 

 
 

 
                                                                                                               

  

O horário de aula encontra-se disponível também no portal da escola https://www.sesccidadania.com.br/ 

Ensino Fundamental Anos Finais> Horário de Aula. 
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