
 

 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; 

 

 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 

 

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

 

Professor  Disciplina Turma Horário Sala de atendimento 

Ana Flávia Literatura 
8ºB, C, D, E, 
F 10h10 às 12h 30 

Fabiana Arte 8º ano 7h20 às 11h50 23 

Danielle Gramática 8º ano 7h20 às 11h50 27 

Henrique Literatura 8ºA 7h20 às 11h50 20 

Lara Line Inglês 8º ano 7h20 às 9h 30 

Leandra Produção de Texto 8º ano 7h20 às 11h50 29 

Luana Matemática 8º ano 7h20 às 11h 28 

Lucas  História 8º ano 7h20 às 11h50 26 

Rafaela Geografia 8º ano 7h20 às 11h50 25 

Reinaldo Ens. Religioso 8º ano 7h20 às 11h50 21 

Rodrigo Ciências 8º ano 7h20 às 11h50 24 

Sarah Ed. Física 8º ano 7h20 às 11h50 Laboratório de Ciências 
 

➢ 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. 

http://www.sesccidadania.com.br/
https://gestaoacademica.sescgo.com.br/


 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 
 

 

 

 

 

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Arte – Andrea  
 

Não se esqueça de trazer o livro Módulo 1.  

 

 Ciências – Rodrigo 
 
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/ 

 

 

 
 

 Educação Física – Sarah Cordeiro 
 
História dos times de futebol brasileiro e suas 
mascotes. Sorteio dos times serão feitos em sala na 
primeira aula da semana. Realizar pesquisa, elaborar 
trabalho escrito e desenho manual da mascote 
respectiva. 
Fundamentos do futsal e trabalho em equipe com 
cordas. 
“Respeitar é a melhor forma de demonstrar amor!” 

                                                             

 

                                                                           

 

                                                             

SIGAM O INSTAGRAM 

DO SESC/SENAC GOIÁS! 
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Obs.: Faça uso de colete, tênis com meia, sem 
acessórios, sem celular em quadra, cabelos presos, 
garrafa de água. 
 

 Geografia– Rafaela  
 
Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que sim! 
Estamos concluindo o Capítulo 6 (Módulo 
2) sobre "Dinâmicas populacionais na América". 
Peço que realizem as atividades do livro referentes as 
seguintes páginas: 

• Páginas 467 e 468; 

• Página 470; 

• Página 472. 
 
Lembrando que, essas páginas devem ser 
apresentadas em sala de aula juntamente as páginas 
do roteiro anterior, nas seguintes datas: 
8º A: 17/08 (quarta-feira) 
8º B/C/D/E/F: 16/08 (terça-feira) 

 Gramática – Danielle 

Olá, mores.  
Para a próxima aula quero que levem o módulo 3. Além 
disso, para aquecer o cérebro para a próxima aula, 
peço que pesquisem e escrevam no caderno de 
gramática qual é a função da classe gramatical das 
conjunções. Depois, assistam o vídeo aula de 
exercícios sobre essa classe de palavras, o link está 
logo abaixo. 
Como sempre, quero que anotem as dúvidas de vocês 
ao longo do processo para conversarmos sobre elas 
em sala de aula. 
 
Link do vídeo:  
https://www.youtube.com/watch?v=AGoRgpivCwM 
 

 História– Lucas Santiago  
 
Olá meus queridos!!!!!!! 
Esta semana vamos realizar a atividade do Livro 2, do 
cap. 5 Era Napoleônica Sintetize da pg. 376. Ok.... 

Bjo no 💙💙💙do Lucas Bonitão 

DATA DE ENTREGA:  
8A/8B/8F: 18/08 
8C/8D/8E: 19/08 

  
 Inglês – Lara Line  

 
"Education is the passport to the future, for tomorrow 

belongs to those who prepare for it today.” —Malcolm 

X 

No caderno, escreva 30 verbos mais usados em inglês 
na sua opinião. (Lembre-se de colocar a Transcrição 
Fonética e a Tradução) 
Data da Entrega: Última aula da semana na sua sala. 
 
 
 
 

 Literatura – Ana Flávia e Henrique  
 

Oi, crianças.  
Façam a leitura do conjunto de crônicas presente no 
capítulo "Alguns Amores". Além disso, após a leitura, 
escolha a sua crônica preferida e faça uma reescrita 
do texto, fazendo as alterações que você indica como 
necessária no caderno de Literatura.  
Abraços.  

 Matemática II – Fabrício Peres  

Resolva no livro ou no caderno de matemática os 
exercícios referentes a quadriláteros  das páginas 121, 
122, 123 e 124 N° 22, 23, 24, 25 e 26 e 27.  
 
Apresentar as atividades nos dias: 
Terça-feira 16/08/2022:  8° A, 8° B, 8° C, 8° E e 8° F 
Quinta-feira 18/08/2022: 8° D  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


  

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/

