
 

 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 Produção de Texto 9º ano 10h10 às 12h 30 

Fabiana Arte 9º ano 7h20 às 11h50 23 

Daniela  Ciências 9º ano 7h20 às 12h 32 

Evelline Geografia 9º ano 7h20 às 12h 17 

Henrique Literatura 9º ano 7h20 às 11h50 20 

Igor Matemática 9º ano 7h20 às 11h50 19 

Leandra Gramática 9º ano 7h20 às 11h50 29 

Natyelle Inglês 9º ano 7h20 às 9h 31 

Reinaldo Ens. Religioso 9º ano 7h20 às 11h50 21 

Sarah Ed. Física 9º ano 7h20 às 11h50 Laboratório de Ciências 

Sthefani História 9º ano 7h20 às 11h50 18 

 

 

➢ 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 
 

Realizar e entregar a atividade da página 63. Para 
isso, realize a leitura do capítulo 4 - A Cultura Hip-Hop. 
Não se esqueça de trazer o livro Módulo 1. 
Entrega: 
Quarta-feira: turmas B C 
Quinta-feira: turma A 

 
 Ciências – Daniela 
 

Olá queridos estudantes: 
Essa semana estudaremos sobre: “Estudo da 
Evolução Biológica” (capítulo 6, módulo 2). Conteúdo: 
 
✓ Formas de adaptação dos seres vivos 
 
Atividade: Fazer a atividade de casa (Módulo 2): 
 
➢ Página 309 (exercício: 1) 
➢ Página 311 (exercícios: 2 e 3) 
➢ Página 315 (exercícios: 4 e 5) 
➢ Página 318 (exercícios: 6, 7 e 8) 
➢ Página 321 (exercícios: 9 e 10) 
➢ Página 323 (exercício: 11) 

➢ Página 324 (exercício: 12) 
➢ Página 328 (exercícios: 13 e 14) 
 
Atenção para as datas de entrega das atividades: 
➢ 9° ano A, C, D, E, F: 16/08/2022 (Terça-feira) 
➢ 9° ano B: 17/08/2022 (Quarta-feira) 
 
Observação: sua participação durante a correção é 
muito importante e faz parte do processo avaliativo. 
 
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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 Educação Física – Sarah Cordeiro 
 
-História do xadrez, peças e movimentações de cada 
peça. 
-Elaborar pesquisa e produzir trabalho manual. 
-Esporte futsal em quadra e trabalho em equipe com 
cordas. 
 
“Respeito é a base. Não há confiança, não há amor, 
não há amizade se não houver respeito.” 
 
Obs.: Faça uso de colete, tênis com meia, sem 
acessórios, sem celular em quadra, cabelos presos, 
garrafa de água. 
 

 Geografia – Evelline  
 

Realize as atividades das páginas 436, 437, 438, 439, 
442, 444 e 446. 
Data de apresentação da tarefa: 
9º anos A, B, C, D e E – 17/08 (quarta-feira) 
9º anos F – 18/08 (quinta-feira) 
 

 História – Sthefani  

• Realize a leitura do capítulo 06-módulo 02 (Era 
Vargas) - Páginas 390 a 398 

• Em seguida, anote em seu caderno as principais 
características ou definição dos temas/ termos 
abaixo: 

➢ Crise de 1929 no Brasil 
➢ Revolução de 1930 
➢ Revolução Constitucionalista - 1932 
➢ Intentona Comunista 
➢ Plano Cohen 

 
Observação importante: Faça a atividade em seu 
caderno e ela deverá ser manuscrita! 
 
Data da correção 
Quarta-feira (16-08): 9A, 9B e 9C 

• Quinta-feira (17-08): 9D, 9E e 9F 

•  

 Literatura – Henrique 
 
Pessoas, a partir da próxima semana, nossas aulas 

terão como tema o terceiro livro literário do ano: a 

versão HQ de Casa Grande e Senzala, de Gilberto 

Freyre. Providenciem a leitura, por favor.  

Até. 

 
 Matemática I – Igor Resende 

 
Antes de iniciarmos peço gentilmente que leia todas 
as instruções para executar corretamente sua 
atividade. 
1) Estudante, atividade da semana será resolver os 
exercícios postados na plataforma Teams. 
 
Você deverá copiar e responder os exercícios no seu 
caderno de matemática I. 
Visto da atividade: 
➢ 9° E – Dia 18/08 – Quinta-Feira 
➢ 9° A, B, C, D e F – Dia 19/08 – Sexta-Feira 
 

 Matemática II – Fabrício Peres 
 

Faça uma pesquisa sobre:  

  
 "Quem foi Pitágoras e qual sua importância para a 
matemática e para a humanidade" 

  
Observações:  
1 - A pesquisa deve ser MANUSCRITA e registrada no 
caderno de matemática.  
2 - Não esqueça de registrar as referências 
bibliográficas de sua pesquisa.  

  
Apresentar as atividades nos dias: 
Quarta-feira 17/08/2022:  9° C e 9° F  
Quinta-feira 18/08/2022: 9° A, 9° B, 9° D e 9° E  

 

 Produção Textual – Ana Flávia  
 

Oi, meus chegados do ❤️.  

 
Para essa semana vocês devem resolver os exercícios 
da página 78, 79 e 80 - Capítulo 6 (Módulo 2). Além 
disso, na próxima semana, durante a aula de LPPT, 
vocês vão produzir uma autobiografia. Por gentileza, 
evite faltar as aulas.  
Abraços.  
 

 

 

 

 

 

 



  

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/

