
 

 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 

 
 Educação Física – Wendel 
 

Olá meus camaradas!!! Nessa semana iremos iniciar 
a execução de um grande projeto com o seguinte 
tema: Práticas corporais ao ar livre, 
sustentabilidade e cuidados com o bem público.  
Uma de nossas aulas dessa semana, acontecerá de 
forma expositiva para que sejam explicados os 
objetivos desse projeto.  
Durante o projeto, vocês farão pesquisas na internet, 
visitas de campo, seminários e aulas realizadas ao ar 
livre em um grande parque de cidade, mas fiquem 
tranquilos, pois irei explicar todas essas etapas na 
próxima semana. 
Desejo a você uma excelente semana e se preparem 
para uma experiência fantástica. 
Um forte abraço!!! 

 

 Ensino Religioso - Débora 
 
Olá queridos alunos, nesta próxima semana, 
oficialmente iniciaremos a temática sobre a 
intolerância religiosa.  
Para construir nossa aula, solicito que você traga 
uma notícia impressa sobre casos de intolerância. 
(Esta notícia será reaproveitada para construirmos em 

breve, cartazes de conscientização sobre a temática). 
Conto com sua participação.  
 
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 – Wilker 
 

Olá Vencedores! 
Essa semana falamos sobre importantes indicadoras 
sociais como IDH, IDHM, Renda Per Capita, 
Coeficiente de Gini e PIB. Agora vamos investigar 
sobre isso. Realizem uma pesquisa e escreva em seu 
caderno sobre: 

 
1. Pesquisa. Você pode responder essa proposta 

sendo questão por questão ou responder todas no 
formato de texto.  
• Qual a posição do Brasil nos últimos anos no 

IDH? 
• Quais países apresentam os maiores IDH? 

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


• Para elaborar as taxas de IDH quais 
elementos devem ser considerados? 

• Em sua opinião quais medidas devem ser 
tomadas para que um país apresente 
melhores posições no ranking do IDH? 

• O que é o IDHM? 
• Qual posição o município que você reside 

está no IDHM? 
• Explique o que é o Coeficiente de Gini.  

 
2. Faça uma ilustração, charge ou tirinha sobre o 

tema IDH. Sejam bem criativos e caprichosos 
fazendo uma crítica social ao elaborar esse 
desenho.  

  
Essa atividade será vistada nos seguintes dias: 
7º A, C e F – Quinta-feira – 12/05 
7º B, D e E – Sexta-Feira – 13/05 
 

 História – Dayane, Lucas e 
Sthefani 

 
Olá, queridos! 
Nesta semana, estudamos um pouco sobre 
Renascimento. Para aprofundarmos no tema, vocês 
deverão resolver os exercícios abaixo.  

• Página: 389 – n° 10, 11 e 12.   
 
Data de entrega das atividades 

 

Turmas Dia/Semana Data 

7A/7B QUARTA 11/05 

7C/7D/7F QUINTA  12/05 

7E SEXTA 13/05 

 

 Inglês – Vânia 
 
Hello, Students: roteiro de estudos para a semana 
 
1) Acessar o material de aula – Childhood 

Memories Unit 2 no teams, na pasta material de 
aula e finalizar as atividades que começamos 
em sala, no caderno de inglês, slide número 7. 
Este material deve ser estudado e utilizado 
durante todo o trimestre como auxílio e revisão 
para listas de exercícios, atividades, provas etc. 

2) Acessar as atividades interativas que estão neste 
mesmo material, links no slide número 5, e 
respondê-las. O primeiro link é de um jogo no 
labirinto e você deve encontrar as respostas 
tentando fugir dos alienígenas que o perseguem. 
A outra atividade é um vídeo interativo que você 
deve assistir e completar com os verbos modais 
can, can’t, reordenar as frases entre outras ações 
solicitadas, conforme estudamos em sala de aula. 
Qual foi sua pontuação? A partir do que 
estudamos em sala de aula, você achou fácil ou 
difícil realizar essas atividades? Farei perguntas 
sobre a atividade durante as aulas. 

3) Daremos início ao projeto sobre Bullying e 
Cyberbullying nas próximas semanas. Junte 

caixas de remédios vazias que você tenha em 
casa, peça auxílio de um adulto para isso. Reflita: 
existe um “remédio contra o (cyber) bullying?  

4) Responder as atividades no livro de Dig into 
Reading – p. 40 a 42 - números 1 a 8. 

Data do visto:  
7A, 7C, 7D, 7F – dia 11/05 
7E, 7B – dia 12/05 
 

 Língua Portuguesa 
 

• Gramática - Prof. Irineu 
Fazer uma pesquisa sobre os Substantivos 
compostos. Nessa pesquisa deverá conter: 
 
- O que é um substantivo composto; 
- Explicar os processos de formação dos 

substantivos compostos (justaposição e 
aglutinação; 

- Explicar os substantivos compostos que usam 
hífen; 

- Explicar os substantivos compostos sem hífen; 
- Explicar o plural os substantivos compostos. 
 
Data da entrega: 
- Dia 09/05 - 7º A, B e E; 
- Dia 10/05 - 7º C e D; 
- Dia 11/05 - 7º F 

 

• Literatura 
Olá, crianças. Para a próxima aula, começando a 

leitura do segundo livro trimestral É Proibido ler 

Lewis Carroll, quero visualizem “Personagens 

permitidos neste livro”/ “Personagens proibidos neste 

livro” e leiam os capítulos 1, 2 e 3. Após a leitura, 

façam o fichamento no caderno de literatura. 

 

 Matemática 
 
• Matemática – José Wilson     
Segunda-feira: (geometria) 
Entramos agora em posições relativas das retas. 
Páginas: 244 a 247 (leitura, módulo 2); 
Exercícios: 9 até 12. (resolver durante a aula de 
matemática 2) 
 
Terça e quarta-feira: (álgebra) 
Estudaremos sobre multiplicação, divisão e 
simplificação de números racionais na forma 
fracionária. Vamos fazer uso de um material em 
slides para complementar o livro didático. 
páginas 210 até 214 (módulo 1). 
Exercícios: 13 até 19, (resolver em casa). 
 
Quinta e sexta-feira: (álgebra) 
Continuando com os números racionais, agora vamos 
nos dedicar aos decimais. Logo, vamos trabalhar com 
Soma, subtração, multiplicação e divisão com 
números decimais. 
Páginas: 215 até 226 (módulo 1); 
Exercícios: 20 até 26, páginas 216 até 225. (resolver 
em casa). 
  
Atenção... 



Atividade avaliativa desta semana será os exercícios 
propostos acima. Dúvidas e questionamentos podem 
ser feitos durante as aulas. 
 

 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 de todas as disciplinas.  
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. 

 

https://www.sesccidadania.com.br/

