
 

 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. 

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


Os alunos deverão comparecer de forma regular durante todos os jogos 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 
 
 

 
 

 Geografia– Rafaela Cristina 
 

Olá meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que 
tenham descansado bastante e renovado as energias 
para mais essa jornada. Será um semestre de muito 
aprendizado e descobertas. Iniciamos o Capítulo 
6 (Módulo 2) cujo tema é "Dinâmicas populacionais na 
América". Peço que realizem no livro as atividades 
referentes as seguintes páginas: 
 

• Página 456 e 457 

• Página 460 

• Página 46 

•  
A atividade deverá ser entregue nas seguintes datas: 
8°C, 8º D, 8°E e 8°F: 13/09 
8º A, 8°B: 14/09 
Qualquer dúvida estou à disposição. Um grande 
abraço!  
 

 Inglês – Lara Line 
 
Hello, hello... Welcome to a New Semester. It's 

so  good to see tou again! 😀 

 
“Education is the passport to the future, for tomorrow 
belongs to those who prepare for it today.” 
 
 

 Matemática I – Luana 
 
Olá pessoas, 
 
As férias acabaram! Chegou a hora de reencontrar os 

amigos e focar nos estudos. 😍 

Desejo um excelente retorno! 
 
Para começar o nosso semestre, preparei com 

carinho uma lista de exercícios. 😊 

 
Data de entrega:  

• 16/08/22 - Turmas B, C D, E e F 

• 17/08/22 - Turma A 
 

"O caminho mais certo para o sucesso é sempre 
tentar apenas uma vez mais." Thomas Edison  
 

  Matemática II – Fabrício 

 
Faça uma leitura do conteúdo descrito na página 117 
e 118 (Ângulos Formados por Retas Paralelas 
intersectadas por uma Transversal) e em seguida 
resolva no caderno ou no próprio livro didático os 
exercícios da página 119 e 120 N° 19, 20, 21.  
  
Obs: As atividades serão vistadas no dia: 
09/08 - Terça-feira (8° A, 8° B, 8° C, 8° E e 8° F) 11/08 
- Quinta-feira 8° D 
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 O horário de aula encontra-se disponível também no portal da escola https://www.sesccidadania.com.br/ 

Ensino Fundamental Anos Finais> Horário de Aula. 

 

https://www.sesccidadania.com.br/

