
 
 ATENÇÃO – CALENDÁRIO 1º TRIMESTRE: 

 

❖ 09/05 – Liberação do boletim com a Recuperação 1º 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://www.sesccidadania.com.br/ Acesso Sophia> 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. 

 
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 

 

 Arte – Wanessa 
 

Olá, meu Povo! 
 
Seguindo as instruções das atividades da página 21, 
questões 2 e 3, faça uma imagem seguindo as 
características de uma pintura impressionista: 
 
 
 

• Divida uma folha A4 ao meio e use só uma parte 
do papel na posição horizontal. 

• Faça o desenho de uma paisagem marítima, 
inspirados na obra “Impressão, Sol nascente” de 
Claude Monet. 

• Pinte com lápis de cor seguindo as características 
de uma pintura impressionista: pinceladas curtas, 
não tem contorno nítido e retrata a incidência da 
luz do sol. 

• Cole a folha do desenho em uma folha colorida do 
papel criativo. 

 
Essa atividade valerá 10 pontos de N2 do 2º 
trimestre. 
Entregue sua atividade na nossa próxima aula de 
Arte. 
 
Até breve! 

 

 Ciências – Lara Cavalcante 
 
Olá cientistas!!! 
Finalmente vamos tirar a poeira dos jalecos!!!!  
Os cientistas das turmas A, B, C, E e F devem trazer 
seus jalecos para aula do dia 03/05, terça-feira. E os 
cientistas da turma D preparem os jalecos para o dia 
04/05, quarta-feira. 
Não falte, pois essa atividade contará para sua N2! 
 
Mas antes...uma pequena missão: 
Essa semana falamos sobre a presença de vapor de 

água na atmosfera, uma dúvida ficou...🤔  

• Qual a importância do vapor de água na 
atmosfera? Será que influencia em algo nas 
nossas vidas?  

• Como ele é medido?  

• Qual sua quantidade e distribuição no planeta?  
Essas e outras descobertas que conseguir durante 
sua investigação por respostas deverão ser 
registradas em seu caderno e compartilhadas nas 
seguintes datas: 
Quarta-feira: Turmas A e E. 
Quinta-feira: Turmas B, C, D e F. 
 

Para o alto e avante pessoal!!! Até🤗! 

 

 Ensino Religioso – Debora 
 
Olá caros alunos e alunas, como está nosso projeto 
“Meu memorial”? Nesta semana daremos sequência. 
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Realizem a terceira e quarta etapa com dedicação.  
Para maiores detalhes, confiram o projeto no teams. 
Entregar na próxima aula de Ensino Religioso.  
 

 Geografia – Evelline, Rafaela e 
Wilker 
 

Olá, queridos alunos! Terminamos o capítulo 
03 e aprendemos que os seres humanos, há muito 
tempo, se interessam em representar o espaço 
geográfico a sua volta. Agora, conheceremos mais 
sobre a construção dos mapas. 

 
Para a execução do roteiro desta semana, 

vocês deverão seguir os seguintes passos:  
• Realize a leitura do capítulo 04-módulo 02 
(Cartografia II) - Páginas 417 a 421; 
• Em seguida, anote e responda em seu caderno as 
questões abaixo; 
• Se necessário, complemente com pesquisas em 
outras fontes para responder as questões: 
 

1. O que é a Cartografia? 
2. Explique com suas palavras o que é um Mapa? 
3. O que são mapas temáticos? 
4. Diferencie:  

a) Croqui: 
b) Carta Topográfica: 
c) Planta: 

5. Quais são os elementos que compõem um mapa? 
 

Data de correção: 
05/05 (Quinta-feira): 6º B e E 
06/05 (Sexta-feira): 6º A, C, D e F 

 

 História - Dayane 
 

Olá lindezas, espero encontrar todos bem!  
Nesta semana as nossas aulas serão relacionadas ao 
período da pré-história, portanto, você deve estar 
equipado com o livro módulo II, além do caderno de 
História.  
 
Leia com atenção as orientações: 
1° Passo: Leitura e marcação das partes importantes 
dos textos “O que é Pré-História” (pág. 339) / 
“Paleolítico” (pág. 341,342 e 343).  
2° Passo: responder as questões: 01, 02 e 03 (págs.  
340 e 341).   / 04, 05 e 06 (págs.  343 e 344).  

 
Data de apresentação das questões 
Dia 03/05 (terça-feira). – Turmas B/ F.    
Dia 04/05 (quarta-feira) – Turmas A/ C/ D.  
Dia 05/05 (quinta-feira) – Turma E.  

 

 Ingês – Vânia 
 

Hello, students! How is it going? 
Parte 1) Para esta semana vocês devem acessar o 
teams no canal de inglês, o material de aula que está 
na pasta de mesmo nome e copiar no caderno os 
seguintes slides: 
 

• Slide 2 – greetings, leave-takings (farewellls) 
• Slide 5 – Tabela com Personal Pronous, Verb to 

be, Contractions 

• Slide 7 – Tabela Possessive Adjectives 
 

Copie somente o que foi indicado, pois neste material 
há uma revisão de boa parte do que estudamos e do 
que estamos estudando, com algumas atividades que 
já foram feitas e outras que ainda serão realizadas em 
sala de aula. Não há a necessidade de copiá-las. 
Parte 2) Lista de Atividades 1 – N2 – 2o. Trimestre = 
10,0 
 

• Acessar o teams no canal de inglês, na pasta 
material de aula> Lista de Atividades 1 Trimestre; 

• Copiar e responder perguntas e respostas no 
caderno OU, se preferir, você pode imprimí-la.  

 
Data da entrega da atividade:  
Dia 04/05: 6A 
Dia 05/05: 6C, 6E, 6F 
Dia 06/05: 6B, 6D 
 
Atenção: atividades apresentadas fora da data só 
serão aceitas quando devidamente justificadas à 
coordenação. 
 
See you next class! 

 

 Língua Portuguesa 
 

• Literatura – Danielle 
Olá, meus amores. Para nossa próxima aula, quero 
que tragam a atividade que começamos em sala de 
aula terminada.  
Lembrando que a tarefa consiste em assistir a 
entrevista do Sesc tv com escritor Daniel Munduruku, 
“Quando a pena índio escreve”, e fazer anotações das 
partes mais importantes do vídeo no caderno de 
literatura.  
Segue o link do vídeo: 
https://m.youtube.com/watch?v=_c__amh3-
rg&feature=youtu.be 
 

 

 Matemática  
 

• Karolina 
Oi pessoal, tudo bem? Nessa semana vamos 

continuar falando sobre as frações e aprender um 

pouco mais sobre as operações com frações. 

• Fazer a leitura das páginas 192, 193 e 195, 

sobre comparações. 

• Fazer as atividades páginas 195 e 196, n°s 

20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. 

Data de entrega da atividade:  

Para os 6° A, C, D, E e F entregar dia 05/05 (quinta-

feira) e para o 6° B entregar dia 06/05 (sexta-feira), 

no horário da nossa aula. 

OBSERVAÇÃO: atividades apresentadas fora da 

data só serão aceitas quando devidamente 

justificadas à coordenação. 

https://m.youtube.com/watch?v=_c__amh3-rg&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?v=_c__amh3-rg&feature=youtu.be


 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/

