
 
 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. 

 
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 
 

 

 Ciências – Lara Cavalcante 
 

Olá cientistas!  
Depois das atividades práticas dessa semana, vamos 
treinar um pouquinho da teoria! Para isso realizem as 
seguintes atividades do livro: 
 
- Pág. 241, n° 3 e 4. 
- Pág. 244, n° 6; 
- Pág. 246, n° 8; 

 
As atividades serão corrigidas: 
Turmas A, B, C, E e F: 10/05; 
Turma D: 11/05. 
 
Que tenhamos uma semana de muitos aprendizados!! 
 

 Ensino Religioso – Debora 
 
Olá queridos alunos, não esqueçam de dar 
seguimento ao projeto “Meu memorial”, esta será a 
nota da primeira N2 do segundo trimestre. Irei recolher 
os cadernos na última semana de maio. Realizem 
com capricho e dedicação! Não esqueçam de sempre  
 

 
 
 
ilustrar cada etapa solicitada. (o projeto na integra se 
encontra no teams). 
 

 Geografia – Evelline, Rafaela e 
Wilker 
 
Olá estudantes 
Começamos o nosso capítulo 04 intitulado como 
Espaço Representado – Cartografia II. Agora vamos 
fixar o que aprendemos realizando algumas 
atividades.  
 
Página: 419 – nº 02 
Página: 420 – nº 03 
Página: 422 – nº 4, 5 e 6 
Página: 425 – nº 7 e 8 
  
Essa atividade será vistada nos seguintes dias: 
Dia 12/05 (quinta-feira): 6º B e 6º E 
Dia 13/05 (sexta-feira): 6º A, C, D e F 

 

 História - Dayane 
 

Atividade de pesquisa? Partiu caprichar e fazer 
bonito?  
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Estamos estudando sobre a Pré-História, a primeira 
fase da nossa história enquanto seres humanos. Já 
que vivemos no continente americano chegou o 
momento de descobrirmos um pouco mais sobre a 
história dos nossos antepassados mais próximos.  
 
Siga as orientações abaixo: 

 
1° Passo: Pesquisar sobre as explicações que 
existem sobre a como o homem chegou na América. 
(Mínimo 2 teorias).    
Roteiro de Pesquisa (pontos que devem estar 
registrado em seu caderno)  
 

• Nome da teoria;  
• Principais características de cada uma das 

teorias;  
• Referências/fontes.   

 
2° Passo: Fazer um desenho que ilustre as duas 
teorias/explicações pesquisadas por você. O desenho 
pode ser ao redor do texto ou após sua pesquisa. Ele 
deve ser bem feito e colorido.   
 
Data de apresentação das questões 
Dia 10/05 (terça-feira). – Turmas B/ F. 
Dia 11/05 (quarta-feira) – Turmas A/ C/ D. 
Dia 12/05 (quinta-feira) – Turma E. 

 

 Ingês – Vânia 
 
Hello Students! Homework para esta semana: 
Realizar as atividades no livro de inglês, 

 
1) Reading 1 – p. 38 a 40 (número 8) - Anteriormente 

estudamos ID Card (identidade), agora estamos 
estudando birth certificate (certidão de 
nascimento). Observe atentamente as diferenças 
nas informações presentes em cada documento. 

2) Words in action – family members – p. 43-44. Parte 
de listening para ouvir o áudio está disponível no 
CD, caso não tenha como ouvir, nas páginas finais 
do livro há a transcrição de todos os áudios dos 
livros. 

 
Data do visto:  
6A: dia 11/05 
6C, 6E e 6F: dia 12/05 
6B e 6D: dia 13/05 

 

 Língua Portuguesa 
 

• Literatura – Danielle 
• Olá, crianças. Na semana que vem 

começaremos uma N2 em sala, portanto, 
peço que não faltem e que comecem a formar 
grupos de 4 pessoas, pois na próxima aula 
pegarei os nomes dos integrantes e 
começaremos o trabalho.  

• N2 - Cadê os Yanomami? 
Como estamos iniciando os estudos em literatura 
indígena, faremos um trabalho sobre o povo 
Yanomami. 

Os temas abaixo serão divididos entre os grupos na 
sala de aula, porém eles estão sendo expostos para 
que vocês comecem a escolher previamente. 
 

• Tema 1: Um conto indígena Yanomami; 

• Tema 2: Espiritualidade Yanomami; 

• Tema 3: Cultura e língua do povo Yanomami; 

• Tema 4: População Yanomami: população 
absoluta (regiões em que habitam e número 
de habitantes); 

• Tema 5: História do povo Yanomami; 

• Tema 6: O sumiço dos Yanomami; 

• Tema 7: Garimpos ilegais. 
 

• Produção de Texto – Irineu 
 
Produção de uma tirinha. Com base em seus 
conhecimentos e em sua vivência produza uma tirinha 
sobre “Vandalismo na escola, causas e 
consequências”. Seu texto deverá trazer uma 
reflexão crítica sobre o vandalismo na escola. Faça 
com capricho!!! 
 
Data da entrega: 
- Dia 11/05 - 6º B e F; 
- Dia 12/05 - 6º A, C e D; 
- Dia 13/05 - 6º E. 

 

 Matemática  
 

• Karolina 
Oi turminha, nessa semana vamos continuar o 
conteúdo sobre frações. Para isso preparei uma lista 
para colocarmos em prática o que estamos 
aprendendo. Caprichem!!!  
Fazer a lista sobre frações e suas operações que 
foi entregue em sala. 
  
Data da entrega da atividade: 
Dia 12/05 -  6° A e E  
Dia 13/05 - 6° B, C, D e F  
 
 

 Atividade Interdisciplinar 
 

• Projeto Bullying - ATENÇÃO! 
 
OLÁ, QUERIDOS E QUERIDAS. 
Você já ouviu falar na palavra Bullying? Sabe seu 
significado? Já presenciou ou vivenciou alguma 
situação que se encaixa nesse tipo de prática? Já 
pensou em como combater essa prática tão 
prejudicial?  
Essas e outras perguntas nortearão nosso projeto 
sobre o Bullying, e diante da importância e urgência 
desse tema, a equipe Sesc Cidadania preparou vários 
momentos com muita reflexão, trocas de 
experiências, debates e dinâmicas.  
E aí? Vamos todos juntos construir uma escola sem 
Bullying?  
 
SEGUE AS ORIENTAÇÕES PARA INICIARMOS 
NOSSO PROJETO 
  



1° Passo: Pesquisar em sites confiáveis e/ou livros os 
pontos abaixo:  

• O que é o Bullying? 

• Qual o local em que comumente ocorrem as 
práticas de Bullying? 

• Quais são as principais causas do Bullying? 

• Quais são as principais consequências do 
Bullying?  

• Existe alguma legislação (lei) sobre o Bullying? 
Se sim, qual? O que ela diz? 

• Reflita e descreva formas de solucionar o 
problema do Bullying (mínimo de 3 formas) 

• Referências/fontes.   
  
2° Passo: Fazer a pesquisa em uma folha separada, 
à caneta e enviar as fotos da pesquisa pronta no 
Teams.  
  
Obs. Essa pesquisa deve ser entregue pelo Teams e 
será parte das notas de N2.  
 
DATA DE ENTREGA: 10/05 (TERÇA-FEIRA) – 
TODAS AS TURMAS.  

 O horário de aula encontra-se disponível também no portal da escola https://www.sesccidadania.com.br/ 

Ensino Fundamental Anos Finais> Horário de Aula. 
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