
 

 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! 
 
Se fosse convidado a um baile e participar de um balé 
da corte europeia, como seria a máscara produzida 
por você para prestigiar esse evento tão refinado? 
 
Seguindo as orientações da questão 7 da página 24, 
faça uma máscara em uma folha A4 do bloco de 
desenho que ajuste ao seu rosto para um balé 
mascarado do século XVI. Decore, pinte e recorte o 
contorno da máscara, depois cole em uma folha 
colorida do bloco criativo. 
 
Essa atividade valerá 10 pontos da N2 do 2º trimestre. 
Entregue sua atividade na próxima aula de Arte. 
 
Até breve! 

 

 Ciências – Johnathan 
 
Hey fiotes,  
Realizar o relatório da aula prática n°2 (Roldanas ou 
Polias), para entregar.  
O conteúdo referente para auxiliá-los na realização do 
relatório está na página 319 e 320 do módulo 02.  
O relatório é referente a aula realizada no laboratório 
no dia 26.04 (terça-feira), a elaboração deve seguir 
as instruções da apostila prática de Ciências e em 
sala de aula, deve ser realizada na folha A4 

(chamex) ou folha de papel almaço com pauta, 
folhas cortadas ou menores não serão aceitas.  
Lembrando que deve conter: introdução, materiais, 
procedimentos, resultados obtidos e conclusão.  
Data de entrega: dia 03.04 (terça-feira), turmas A, B, 
D, E e F, e dia 04.04 (quarta-feira), turma C.  

  
 Ensino Religioso - Débora 

 
Olá caros alunos e alunas, como está nosso projeto 

“Meu memorial”? Nesta semana daremos sequência.  

Realizem a terceira e quarta etapa com dedicação.  

Para maiores detalhes, confiram o projeto no teams.  

Entregar na nossa próxima aula de Ensino Religioso. 

 

 Geografia – Wilker 
 

Olá estudantes! 
 Começamos o nosso capítulo 4 – Características da 

População Brasileira no século XXI e já falamos sobre 

alguns Indicadores Sociais. Agora é hora de fixarmos 

por meio de atividades o que já aprendemos. Portanto 

façam as questões: 
Páginas 440 a 454 das questões nº 01 ao nº 12.  

 Essa atividade será vistada nos seguintes dias: 
Dia 05/05 – Quinta-feira: 7º A, C e F 

Dia 06/05 – Sexta-Feira: 7º B, D e E 

Atenção: Não serão consideradas atividades com 

respostas ou questões incompletas e letras 

https://www.sesccidadania.com.br/
mailto:ecamargo@sescgo.com.br
mailto:vania.mello@sescgo.com.br


ilegíveis. Visitem os textos no capítulo 4, as 

anotações no caderno e tirem suas dúvidas durante 

as aulas da semana.  
Sejam caprichosos, pois temos tempo hábil para 
construirmos uma boa atividade. 
 

 História – Dayane, Lucas e 
Sthefani 

 
Olá, queridos! 

Nesta semana, estudamos um pouco sobre 
Renascimento. Para aprofundarmos no tema, vocês 
deverão responder a atividade abaixo. Além disso, 
vocês deverão copiar os exercícios em seu caderno. 
Os exercícios estão disponíveis no QR CODE a 
seguir: 

  
 
Caso não consiga ler o QR CODE, acesse o link: 
https://url.gratis/IwXZmf  A atividade também estará 
disponível no canal de História da Plataforma 
Microsoft Teams. 
 Data de entrega das atividades 
 

Turmas Dia/Semana Data 

7A SEXTA 06/05 

7B/7C/7D QUINTA 05/05 

7E/7F TERÇA 03/05 

 

 Inglês – Vânia 

 
Hi, Students! How is it going? 

2o. Trimestre - Atividade avaliativa de N2  =10,0 – 

Planner - Projeto Resgate de Memórias parte 1 

(serão 3 partes - próximas nos meses de maio e 

junho) 

Como estamos estudando “Childhood Memories”, 

para esta semana vocês devem: 

 

• Escolher 4 “Childhood Memories” (memórias de 

infância). Cole quatro fotos na folha do Planner 

no mês “April” que foi entregue em sala de aula. 

Caso você não tenha fotos, você pode imprimir 

ou recortar imagens de revistas, jornais etc. 

• Abaixo de cada uma das fotos, escreva as frases 

respondendo às perguntas: 

• What could you do in your childhood that you 

can’t do anymore? 

• What couldn’t you do in your childhood that 

you can do now? 

• O material de aula que utilizamos durante às 

aulas está disponível no teams, no canal de 

inglês, na pasta “material de aula. 
• Data da entrega: tarefas entregues fora da 

data devem ser justificadas juntamente com à 

coordenação. 

• 7A, 7C, 7D e 7F dia 04 de maio 

• 7B e 7E dia 05 de maio 

• See you next class! 

 

Segue abaixo um modelo de dois exemplos de como 

fazer a atividade. 

 

 Língua Portuguesa 
 

1 Produção de Texto e Literatura – 
Henrique e Danielle 
 

Atenção atividade interdisciplinar: 
     Pessoas, em nossa próxima aula vocês devem 
entregar uma resenha crítica. A produção do texto 
deverá ser feita de acordo com os seguintes moldes: 
4 parágrafos, sendo o primeiro de apresentação e 
tese, o segundo e o terceiro devem ser os 
parágrafos de argumentação e o último parágrafo 
deve ser o desfecho. As características de cada 
parágrafo vocês já conhecem. 
 
    Além disso, quero que vocês DESTAQUEM A 
TESE DE SUAS PRODUÇÕES UTILIZANDO 
MARCADOR DE TEXTO OU SUBLINHANDO AS 
PARTES CORRESPONDENTES.  
 
    A obra a ser analisada será o filme Alice no País 
das Maravilhas (Disney, 1951).  
 
    O estudo do filme servirá tanto como base para a 
produção da resenha crítica quanto para introdução 
ao livro literário do segundo trimestre. Sendo assim, a 
nota obtida com a produção do texto será 
contabilizada como N2 e valerá dez pontos nas 
disciplinas de Produção de Texto e de Literatura.  

https://url.gratis/IwXZmf


 
Mais um aviso:  
Data de entrega: próxima aula de produção de 
texto. 

 

 Matemática 
 
Matemática – José Wilson     
Segunda-feira: (geometria) 
Vamos aprender como calcular o comprimento de 
uma circunferência conhecendo o raio e a constante 

π. 
Páginas: 235 a 242 (leitura, módulo 2); 
Exercícios: 4 até 8. (resolver durante a aula de 
matemática 2) 
 
 Terça e quarta-feira: (álgebra) 
Iniciamos agora com um novo conjunto, chamado de 
números racionais, vamos estudar a forma 
fracionária e decimal. Também resolveremos 
situações-problemas envolvendo operações e 
expressão numéricas com números racionais. 
Páginas: 199 até 203, (leitura, módulo 1); 
Exercícios: 01 até 06, página 201 até 204 (resolver 
durante a aula). 

 
 Quinta e sexta-feira: (álgebra) 
Vamos trabalhar operações com números racionais, 
inicialmente com soma e subtração. Portando, 
estudar parte teórica e resolver exercícios propostos. 
Páginas: 205 até 208, (leitura); 
Exercícios: 07 até 12, páginas 206 até 209 (tentar 
resolver casa). 
  
Atenção... 
Nesta semana a ATIVIDADE AVALIATIVA será 
diferente. Um filme baseado em fatos reais que por 
sinal é bem interessante. O filme é uma aula de 
inovação, gestão matemática, estratégia e de como 
enfrentar desafios diante das adversidades.  
O aluno deverá assistir o filme, se possível junto com 
os pais ou responsável para um melhor entendimento 
do mesmo, logo após confeccionar um texto 
manuscrito contanto o que achou de interessante para 
nossa disciplina e para si próprio. 
Prazo de entrega até sexta feira dia 06 de maio; 
Atividade será entregue pelo teams ou 
presencialmente. 
Filme: o homem que mudou o jogo (teams) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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/

