
 

 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: 

 

7º ano     

     

Professor  Disciplina Turma Horário Sala de atendimento 

Wanessa Arte 7º ano 7h20 às 11h50 Laboratório de química 

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

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

Wilker  Geografia 7º ano 7h20 às 11h50 8 

Dayane História 7º  A e B 7h20 às 11h50 5 

Lucas  História 7º  C e D 7h20 às 11h50 26 

Sthefani História 7º  E e F 7h20 às 11h50 18 

Vânia Inglês 7º ano 7h20 às 11h50 6 

José Wilson Matemática I 7º ano 7h20 às 11h50 22 

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

Henrique Produção de Texto 7º ano 7h20 às 11h50 20 

Danielle Literatura 7º ano 7h20 às 11h50 27 

Irineu Gramática 7º 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 – Johnathan 

 
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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Hey Cientistas,  
 

Realizar um mapa mental no caderno sobre: 
“Características gerais das bactérias”, a atividade 
prática será vistada durante a aula prática e não será 
aceita a atividade nos outros dias.   
Na terça-feira, teremos aula prática no laboratório para 
as turmas: A, B, C, D e E; e, na quarta-feira, para a 
turma F. Portanto, os alunos devem trazer o jaleco 
para a aula prática.   
Excelente final de semana a todos.  

 

 

 Ensino Religioso – Débora 
 
Olá pessoal, iniciamos nosso terceiro trimestre com o 
tema “escolhas profissionais”.  Aprofundaremos sobre 
a dimensão do trabalho e suas possibilidades. Para 
esta semana lhe convido a assistir o hiperlink “Como a  
 
 
fotografia transformou uma crítica em ação” (página - 
53 do nosso livro). Analisem a história e comente em 
seu caderno de ensino religioso.  
  
Vídeo: Como uma fotografia transformou uma crítica 
em ação | Marina Bandeira Klink | 
TEDxSaoPauloSalon 
 
 

 Geografia – Wilker 
 
Olá vencedores.  
Vamos fechar o capítulo 06 “Economia e Setores 
Econômicos do Brasil” para isso respondam as 
questões do Amplie 1 ao 9 nas páginas 532 e 534 e o 
sintetize na página 535.   
Datas para vistos:   
7º A, B e E – 18/08  
7º C, D e F – 19/08  
 
 

 História – Dayane, Lucas e Sthefani 
 
Olá, queridos!   
Esta semana vamos realizar a atividade do Cap. 5 
Sociedades Nativo-Americanas do Módulo 2 pg. 392 
n°1. Ok.....   
Boa atividade a todos e até mais.   
Data de entrega das atividades   

Turmas   Dia/Semana   Data   

7ªA   SEXTA   19/08   

7°B   SEXTA   19/08   

7°C   SEXTA   19/08   

7°D   SEXTA   19/08   

7°E   SEXTA   19/08   

7°F   SEXTA   19/08   

  
 

 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  
 

 Língua Portuguesa  

  
• Gramática - Prof. Irineu  

 
Fazer uma pesquisa sobre as flexões verbais de 
número e pessoa. Você deverá explicar o que é uma 
flexão de número e pessoa verbal e quais são as 
pessoas do discurso, lembre-se de colocar no mínimo 
um exemplo para cada flexão de pessoa do discurso.  
 
Data da entrega:  
 
Dia 15/08 7º A, D e F.  
Dia 16/08 7º B.  
Dia 17/08 7º C.  
Dia 18/08 7º E.  

 

• Produção de Texto - Henrique   
  
Olá, pessoas. Na próxima semana irei corrigir e vistar 
os exercícios das páginas 6 até a página 10 do módulo 
III. Não se esqueçam também de trazê-lo (o módulo III) 
para nossas aulas.  
  
Até mais.   

  
• Literatura  
 
Olá, pessoinhas. Para a próxima aula, quero que todos 
tenham em mãos o livro Gosto de África, de Joel 
Rufino dos Santos. Além disso, tragam a atividade 
sobre o vídeo “Quando a pena do índio escreve” 
pronta.  
Data de entrega: próxima aula.  

 

 Matemática 
 

• Matemática 1 – José Wilson    

  
Segunda a quinta-feira:  
Nestes dias vamos resolver e tirar todas as dúvidas 
sobre a atividade avaliativa proposta.  
Sexta-feira:  
Agora, damos início ao módulo 3, com o assunto de 
razão e proporção. Estudar a parte teórica e 
exercícios propostos.  
Páginas: 120 até 122 (módulo 3);  

https://www.youtube.com/watch?v=Q3ZYL5dDmT8
https://www.youtube.com/watch?v=Q3ZYL5dDmT8
https://www.youtube.com/watch?v=Q3ZYL5dDmT8


Exercícios 2 até 4, página 123 (tentar resolver em 
casa).    
 Atenção...  
Atividade avaliativa desta semana será composta de 
20 questões, o aluno irá responder no próprio livro 
didático.  
Páginas: 226 a 232 (módulo 2);  
Exercícios: 1 a 20;  
Prazo de conclusão: 19 de agosto.  

  
• Matemática 2 – Rachel  
 

Olá alunos, espero que estejam bem e com saúde! 
Nesta semana, concluímos os conteúdos referentes a 
triângulos “Módulo 2 - Capítulo 6”. Realizem as 
atividades no livro didático.  
Páginas: 261, 265 e 267.   
  
Data de entrega:  
Dia 18/08: Turmas A, B, E e F.  
Dia 22/08: Turmas C e D.   

  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                               

  

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/

