
 

 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? 
- Finalizar a questão 2 ou/e a questão 3 – página 17 – 
iniciada em aula. Observe as alterações:  
 
Questão 2 - Realizar uma tirinha com no mínimo 3 
quadrinhos, mostrando um pouco do seu cotidiano. 
Poderão ser colocados elementos imaginários em sua 
criação.  
Questão 3 – Realizar um desenho de observação de 
algum elemento de sua sala de aula ou casa. Atenção 
para a colocação de detalhes do elemento 
desenhado.  
- Fazer a leitura da página 15 – Arte Regional – e 
realizar a atividade 11 da página 16.  
 
ATENÇÃO: Não se esqueça de trazer o livro, pois 
faremos uma atividade avaliativa em sala na próxima 
aula.  
 

 Ciências – Daniela Braz 
 

Olá queridos estudantes: 
Essa semana estudaremos sobre: “Um pouco de 
genética” (capítulo 3, módulo 1). Conteúdo: 
✓ Material genético, gametas e fecundação 

 
Atividade 1: Iremos ao Laboratório de Ciências 
visualizar diferentes tipos de células eucarionte e 
faremos um relatório no caderno esquematizando as 
células visualizadas. Não esqueça seu JALECO 
(equipamento de proteção individual). 
 
➢ Todas as turmas: 02/05/2022 (Segunda-feira) 
 
Atividade 2: Montar o ideograma humano normal 
(Atividade impressa entregue pela professora 
“Organizando os cromossomos humanos: idiograma”). 

 
Atenção para a data de entrega da atividade: 
➢ 9° ano A, B, C, D: 06/05/2022 (Sexta-feira) 
➢ 9° ano E, F: 05/05/2022 (Quinta-feira) 
 

 Educação Física – Sarah Cordeiro 
 

• Atividade avaliativa em grupo(N2) – novo jogo da 

categoria de rede. 

• Continuando conteúdo da categoria esportiva 

rede e parede em quadra aprofundaremos 

conhecimento do jogo de voleibol – formas 

técnicas e táticas; 

• Vivenciaremos atividades diversas na quadra 

para introduzirmos e discutir objetivos e 

características destas categorias de forma visual 

e prática. 

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


Obs.: uso de colete, tênis com meia, sem acessórios, 

sem celular em quadra, cabelos presos, garrafa de 

água. 

 Gramática – Leandra Byanna 
 

• Atividade livro didático Módulo 2- páginas 10 a 12; 
16 a 20;26 
Data de entrega: 

9° A 06/05 

9° B 04/05 

9° C 04/05 

9° D 04/05 

9° E 05/05 

9° F 05/05 

 
ATENÇÃO!!! ATENÇÃO!!! 
AVALIAÇÃO N2 – GRAMÁTICA 
DATA 

9° A 13/05 

9° B 11/05 

9° C 11/05 

9° D 11/05 

9° E 12/05 

9° F 12/05 

 
 Geografia – Evelline 

 
Olá, queridos alunos! Nesta semana, 

iniciamos o Capítulo 04 (módulo 2) a respeito dos 
principais desafios políticos que envolvem a Ásia. Os 
conflitos de maior destaque e as dinâmicas territoriais 
do continente, desde o período da Guerra Fria até a 
atualidade. 

Para a execução do roteiro desta semana, 
vocês deverão anotar e responder em seus cadernos 
as questões abaixo. 
 
• Se necessário, complemente com pesquisas em 
outras fontes para responder o que se pede:  
 
1. Explique a expressão: “Nem todo árabe é 

muçulmano” e “Nem todo muçulmano é árabe”. 
2. Qual é o lugar considerado sagrado para os 

muçulmanos? 
3. Qual é o local onde os árabes surgiram? 
4. Qual é o mês sagrados e de jejum para os 

muçulmanos? Como se chama? Por quê?  
5. Como são chamados os seguidores do Islã ou 

Islamismo? 
6. Como se chama o livro sagrado do Islã?  
7. A partir de quando o calendário muçulmano é 

contado? 
8. Crie um parágrafo a utilizando as três palavras: 

Islamismo, preconceito e Islamofobia. 
 

Data de apresentação:  

05/05 (Quinta-feira) : 9º B, C, D e E 

06/05 (Sexta-feira) : 9ºA e F 

 
 História – Sthefani Cordeiro 
 

Nesta semana, vocês deverão responder os seguintes 
exercícios (Livro 01 - Módulo 01): 

 

• Página 358 nº 1 e 2 

• Página 361 nº 3 a 6 
Os alunos que estão sem material devem responder 
as atividades no caderno. Não é necessário copiar os 
enunciados, somente as respostas. 
 

• Data de entrega das atividades: 
o Terça-feira (03-05): 9B 
o Quarta-feira (04-05): 9A, 9C, 9D, 9E e 9F 
 

 Literatura – Henrique 
 

Pessoas, em nossa próxima aula produziremos 
material para nosso mural de leitura, que também será 
produzido em sala.  
 
O mural será exposto do lado de fora de cada sala, de 
modo que as turmas possam acompanhar as rotinas 
de leitura umas das outras.  
 
Serão expostos no mural: sinopses, resumos, dicas, 
ilustrações, resenhas, dados, estatísticas, enfim, tudo 
o que esteja relacionado ao meio literário e que 
contribua para ampliar nosso repertório de leitura.  
 
Por isso, tragam material de papelaria (post-its, papéis 
e canetas coloridos, etc) e os livros que estão lendo - 
e sobre os quais pretendem escrever - para que 
possam consultar nomes de personagens, lugares e 
outras informações.  
 
Toda semana, durante as aulas de Literatura, o mural 
será atualizado com as contribuições de vocês. A 
participação nessa atividade será registrada, pontuada 
e somada às demais colaborações em aula.  
 
Selecionem suas leituras, caprichem nas cores 
(queremos interações bem chamativas) e preparem o 
material para a dominação mundial por meio dos livros. 
Até mais. ;)  

 

  Matemática I – Igor Maciel 
 

Antes de iniciarmos peço gentilmente que leia 

todas as instruções para executar corretamente 

sua atividade. 

1) Estudante, atividade da semana será produzir um 
mapa mental, sobre Potenciação e Radiciação, aborde 
as propriedades de cada tema e suas operações. 
Utilize como material de estudo para a produção do 
mapa mental o livro didático e as observações 
anotadas durante a aula. 
 
Visto da atividade:  

✓ 9° D e E – Dia 05/05 – Quinta-Feira 
✓ 9° A, C, B e F – Dia 06/05 – Sexta-Feira 

 
2) N2 – Lista de Exercícios Matemática Básica 
Nesta semana será entregue na aula de Matemática II 
a 1ª Lista de Matemática Básica, ela juntamente com 
as listas subsequentes irão compor uma nota de N2 
para o 2° trimestre. As aulas de matemática II será 
destinada para a resolução da lista de exercícios. A 1ª 
lista será vistada seguindo o cronograma abaixo: 



 
Visto da 1ª Lista:  

✓ 9° D e E – Dia 12/05 – Quinta-Feira 
✓ 9° A, C, B e F – Dia 13/05 – Sexta-Feira 

 
 Produção Textual – Ana Flávia 
 

Oi, meus chegados do ❤️.  

Realizar os exercícios propostos:  
P. 41 e 42 (Ex.: 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 9) 
P. 43 (Ex.: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) 
Data do visto:  
9A - 04/05 
9B - 04/05 
9C - 02/05 
9D - 05/05 
9E - 02/05 
9F - 04/05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 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/

