
 

 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 – Fabiana 
 
E aí, vamos fazer Arte?  
- Realizar as questões 6, 7, 8 e 9 da página 18.  
ATENÇÃO:  Não se esqueça de trazer o livro, pois 
faremos uma atividade avaliativa em sala na próxima 
aula.  

 
 Ciências – Rodrigo José 
 

Conteúdo da semana:  

• Sistema Cardiovascular 

• Sistema excretor - Urinário 

• Anatomia do sistema Urinário 

• Doenças do sistema cardiovascular e urinário 
 

• Atividade do livro (Módulo 1): Páginas 296, 298, 
301, 302, 305, 308, 322 e 323 

• Data de apresentação da tarefa: Terceira aula da 
semana 

• Visto no caderno -  terceira aula da semana.  

 
 Educação Física – Sara Cordeiro 
 

• Atividade avaliativa em caderno (N2) sobre 
categoria esportiva campo e taco; 

• Em quadra finalizaremos os esportes campo e 
taco. 

Obs.: uso de colete, tênis com meia, sem 
acessórios, sem celular em quadra, cabelos 
presos, garrafa de água. 
 

 Geografia – Rafaela Cristina 
 

Olá queridos, tudo bem? Iniciaremos o "Capítulo 4 - 
MÓDULO 2", cujo tema é: QUESTÕES AMBIENTAIS 
DO MUNDO ATUAL. Importantíssimo não é mesmo? 
Compreender as transformações às quais o nosso 
planeta tem sido submetido é fundamental para que 
possamos mudar hábitos e procurar alternativas que 
garantam o futuro das próximas gerações bem como a 
nossa qualidade de vida. Para iniciarmos essa reflexão 
peço que realizem a seguinte atividade: 
 

• Façam uma pesquisa sobre:  

• "O que são mudanças climáticas e quais as 
suas possíveis causas e consequências?" 

• Registrem a pesquisa no caderno com o máximo 
de informações possíveis (não pode ser digitado). 
O debate será feito em sala de aula. 
 

A atividade deve ser entregue nas seguintes 
datas: 
8ºA: 05/05 
8ºB: 04/05 
8ºC: 06/05 
8ºD: 05/05 
8ºE: 06/05 
8ºF: 06/05 

 

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


 História – Lucas Santiago 
 

Olá meus queridos estamos aqui mais uma vez...Esta 
semana em nosso roteiro semanal vamos fazer os 
exercícios do livro 1 "Pratique" os. 363 é 365 os n°17, 
18, 19, 20, 21 e 22 
Ok.... 

Bjão no 💙💙💙💙 

 
Data de entrega: 
8A/8B/8C - 04/05 
8D/8E/8F - 03/05 
 
Obter o Outlook para Android 

 
 Inglês – Lara Line 

 
"It is our choices…that show what we truly are, far more 
than our abilities.” 

    🇧🇷 “São nossas escolhas… que mostram o que 

realmente somos, muito mais do que nossas 
habilidades.” 
 
    • Dando continuidade ao "Projeto Anti-bullying", 
estamos vendo, nas aulas de Inglês a 
origem (etimologia) da palavra bullyng.  
1. Leia o arquivo... 
    >  Wiki/Bullying -       
        https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Bullying 
2. Assista ao filme... 
     > Filme - Uma vida com propósito (Youtube) 
        https://youtu.be/mR4YUN3EZ-I 
 
• Vamos Comentar em Sala de Aula e fazer uma 
Atividade Direcionada, na próxima aula. 
         

😉 Take care of yourself! 

 @TeacherLaraLine  

 
 Literatura – Ana Flávia/Henrique 
 

Oi, crianças.  

Neste trimestre vamos realizar a leitura do livro literário 

"Crônicas para Jovens", de Marina Colasanti. Dessa 

forma, para aqueles ablunos (as) que ainda não tem o 

livro, por gentileza, pedir para os responsáveis 

providenciar.  

Abraços.  

 Produção de Texto – Leandra  
 

ATENÇÃO!! ATENÇÃO!!! ATIVIDADE AVALIATIVA 

N2 

A partir das discussões em sala sobre os 

cuidados com o ambiente escolar faremos uma 

campanha publicitária , a fim de conscientizar os 

alunos da importância de cuidar do patrimônio escolar. 

Para isso vocês criarão “cartazes publicitários” com o 

seguinte tema:“Cuidados com o ambiente escolar- 

a educação muda o mundo”. 

OBSERVAÇÕES: 

• O texto possui função Conativa ou Apelativa, 

portanto deverá seguir as características de tal função, 

principalmente quanto ao uso dos verbos no modo 

imperativo; 

• O cartaz publicitário deverá ser produzido em 

grupo (4 componentes); 

• O cartaz será exposto, portanto sejam 

criativos e caprichosos; 

• Não receberei cartaz fora da data estipulada 

para cada turma, a responsabilidade faz parte da 

avaliação. 

Data de entrega 

8° A 06/05 

8° B 05/05 

8° C 06/05 

8° D 05/05 

8° E 05/05 

8° F 06/05 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://aka.ms/AAb9ysg
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Bullying
https://youtu.be/mR4YUN3EZ-I


 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/

