
 

 CALENDÁRIO 2º TRIMESTRE: 
 

❖ 12/08 – Liberação do BOLETIM do 2º trimestre; para consultar, acesse www.sesccidadania.com.br >Acesso 
Sophia>Acessar>Digitar usuário e senha>Entrar>Consultas> Boletim web. 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. 
 

❖ 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; 

 

 PLANTÃO PEDAGÓGICO 
Segue abaixo os professores que estarão disponíveis no plantão pedagógico e o horário de trabalho: 

 

6º ano     

     

Professor  Disciplina Turma Horário Sala de atendimento 

Wanessa Arte 6º ano 7h20 às 11h50 Laboratório de Química 

Wendel Ed. Física 6º ano 7h20 às 11h50 Laboratório de ciências 

Débora Ens. Religioso 6º ano 7h20 às 11h50 4 

Evelline Geografia 6º  A e B 7h20 às 11h50 17 

Rafaella Geografia 6º  C e D 7h20 às 11h50 25 

Wilker  Geografia 6º  E e F 7h20 às 11h50 8 

Dayane História 6º ano 7h20 às 11h50 5 

Vânia Inglês 6º ano 7h20 às 11h50 6 

Karolyna Matemática I 6º ano 7h20 às 11h50 3 

Rachel Matemática II 6º ano 7h20 às 11h50 2 

Danilo Gramática 6º ano 7h20 às 11h50 7 

Danielle Literatura 6º ano 7h20 às 11h50 27 

Irineu Produção de Texto 6º ano 7h20 às 11h50 1 
 

 ATENÇÃO - Calendário das Avaliações de Recuperação 
 

CALENDÁRIO DAS AVALIAÇÕES DE RECUPERAÇÃO - 2º TRIMESTRE 

RECUPERAÇÃO 

Data da Realização Disciplinas 

18/08 (quinta-feira) LP (Gramática / Literatura/Produção de Texto) 

19/08 (sexta-feira) História e Inglês 

20/08 (sábado) Matemática 

22/08 (segunda-feira) Geografia, Ed. Física 

23/08 (terça-feira) Ciências, Arte e Ensino religioso 
 

http://www.sesccidadania.com.br/


➢ 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. 
 

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 – Lara Cavalcante 
 
Olá cientistas!!  
 
Vem aí a Olimpíada Nacional de Ciências 2022! 
DESPERTE O CIENTISTA QUE HÁ EM VOCÊ! 
  
O prazo para inscrição dos estudantes é até o dia 
16/08/2022.  
Não perca tempo e faça já sua inscrição! 
LINK: https://alunos.onciencias.org/?e=GO7LUWH 
O link para inscrição está disponível na plataforma 
teams, no canal geral. 

A realização da prova da 1ª fase será realizada de 
forma online, do dia 18 a 20 de agosto de 2022. 

Para mais informações acesse: 
https://www.onciencias.org/ 

 

 

 

                                                             

 

                                                                           

 

                                                             

SIGAM O INSTAGRAM 

DO SESC/SENAC GOIÁS! 
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Para a próxima semana vamos tirar o jaleco das 
férias? Ele já ficou tempo demais guardado não é 
mesmo?! Então atenção as datas:  
 

Dia 16/08, turmas B, C, D, E, F.  
Dia 17/08, turma A.  
 

Não esqueçam, para as atividades práticas realizadas 
no laboratório é necessário o jaleco e nessa semana 
vamos utilizar materiais que podem sujar/molhar o seu 
uniforme, sendo o jaleco um item indispensável para 
esta aula!   
 

Será que finalmente vamos “fazer poções”??? 🔮 Não! 

Isso só nos livros de Harry Potter mesmo...😁  

E para nos prepararmos melhor para esse momento 
responda as questões abaixo em seu caderno:  
 

- Como a água sobe das raízes das plantas até as 
folhas?  
 
- Por que alguns insetos conseguem andar sobre a 
água? 

 
- O que causa a desidratação e por que ela é uma 
doença grave?  
 

Até lá!🤗  

 
 

 Ensino Religioso – Débora  
 

Olá pessoal.  
Vamos iniciar nosso terceiro trimestre, organizando 
nossos métodos de estudos. Leiam atentamente o 
quadro “Como estabelecer metas e alcançar 
objetivos”, disponível na página 53 do nosso livro. 
Realizem com atenção cada etapa e reveja seu 
trabalho como estudante. Mostre seu planejamento 
para seus responsáveis, demonstre responsabilidade e 
compromisso.  
Acredite sempre em seu potencial!   
 

 Geografia – Evelline, Rafaela e Wilker 

  
Olá galerinha🌎, tudo bem por aí? 

 
Esperamos que sim. Bom, nesta semana estamos 
concluindo o conteúdo referente ao “Capítulo 6 - 
Módulo 2”, em que trabalhamos o tema RELEVO. Para 
finalizarmos mais esta etapa, realizem no livro didático 
a seguinte atividade:  
  

• Amplie: páginas 477, 478, 479 e 480.   
  
Data de entrega da atividade:  
Dia 19/08 - Turmas A, B, E e F    
Dia 18/08 - Turmas C e D   
  
Qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês! Um 

forte abraço. 💞  

 
 História – Dayane 
 

Fala, pessoal.   
Espero encontrar todos bem!  
Para darmos continuidade nos estudos sobre o Egito 
Antigo realizem no livro de História a seguinte 
atividade.  
 

P. 396 (1 e 2)  
P. 398 (3 e 4)   
P. 400 (5 e 6)   
 

Obs. Leia os textos das páginas anteriores para a sua 
compreensão e produção de respostas completas.   
Data de apresentação da pesquisa  
Dia 18/08 (quinta-feira). – Turmas B, D, E   
Dia 19/08 (sexta-feira) – Turmas A, C, F.  

 

 Língua Portuguesa  
   

• Literatura – Danielle  
 
Olá, pessoinhas. Para a próxima aula, quero que todos 
tenham em mãos o livro A cor da ternura, de Geni 
Guimarães. Além disso, peço que olhem no site de link 
logo abaixo e escolham uma autora de literatura afro-
brasileira que mais tenha gostado. Escreva um pouco 
sobre ela em seu caderno (as partes do texto que mais 
achar importante) e imprima uma foto dela com seu 
nome para apresentar para a turma.  
Link: http://www.letras.ufmg.br/literafro/autoras   
Data de entrega: próxima aula.  
  

• Produção de texto  
 

Você produzirá na folha de atividades um 
Regulamento sobre um campeonato (pode ser de 
jogos digitais ou algum outro de sua escolha) ou 
concurso. Seu regulamento deverá conter no mínimo 
10 regras que os participantes devem respeitar para 
poderem participar do seu evento. Essas regras 
deverão obedecer a uma ordem que será enumerada 
de 1 até o número da última regra.  
 
Data da entrega   
DIA 16/08 6º B.  
Dia 17/08 6º E.  
Dia 18/08 6º A e F.  
Dia 19/08 6º C e D.  

 

 Matemática  
  

• Matemática I - Karolina  
 
Oi pessoal, tudo bem? Vamos colocar em pratica o 
conteúdo sobre porcentagem que estamos 
trabalhando em sala.  
  
Fazer a lista de atividades sobre porcentagem 
entregue em sala.  
  
Data de entrega da atividade:   
 
Para os 6° A, C, D e F entregar dia 22/08 (segunda-
feira). 

http://www.letras.ufmg.br/literafro/autoras


Para o 6° B e E entregar dia 23/08 (terça-feira), no 
horário da nossa aula.  
 

  

• Matemática II – Rachel  
 

Olá alunos, espero que estejam bem e com saúde! 
Nesta semana concluímos os conteúdos sobre 
ângulos “Capítulo 3” - Módulo 1”. Realizem as 
atividades no livro didático:  
Páginas: 270, 271, 273 e 274.   

  
Data de entrega:  
  
Dia 16/08: Turmas A e C.  
Dia 18/08: Turma B.  
Dia 22/08: Turma D, E e F.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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/

