
 

 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 
 

 

Olá! 
Neste trimestre a Biblioteca do Sesc Cidadania ampliará a quantidade de empréstimo por pessoa. 
Está liberado até 8 livros a serem emprestados por pessoa aos alunos dos anos finais do ensino fundamental e alunos 
do ensino médio. 
O objetivo é colaborar com a diversidade de títulos para leitura dos alunos, uma vez que o acervo é amplo e possibilita 
maior circulação das publicações.  
Lembrando: as regras para o empréstimo não sofreram alteração  
Boas Leituras! 
Convidamos os alunos a aproveitarem os benefícios da Biblioteca com seus serviços de empréstimo: 

1- Leitura domiciliar gratuita 
2- Recebimento de e-mail informando: empréstimo efetuado; data de devolução dois dias antes do 

vencimento; o momento em que os livros foram renovados ou devolvidos; multa, se houver. 
3- Acesso ao sistema eletrônico da Biblioteca, pelo endereço eletrônico da Rede Social de Bibliotecas 

Sesc  www.sesc.com.br/bibliotecas 
2.1 – consulta ao acervo 
2.2 – direito de renovação e reserva 
2.3 – interação na Rede Social com a Biblioteca e outros leitores 

Se você ainda não usufrui destes benefícios, compareça à Biblioteca para o cadastro de empréstimo. Aos cadastrados 
que ainda não forneceram os dados para o envio dos e-mails e acesso à Rede Social de Biblioteca, vá à Biblioteca 
para atualizarmos seu cadastro. 
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 Arte – Fabiana 
 
E aí, vamos fazer Arte?  
- Finalizar e entregar a atividade SINTETIZE do 
capítulo 1, página 19. A atividade é avaliativa e 
compõe parte da N2 do trimestre.  
Entrega: 
Quarta-feira: turmas B D E F  
Sexta-feira: turmas A C  

 
 Ciências – Rodrigo José 

• Avaliação de N2 - data: 10/05/2022(Terça feira) 

• Conteúdo da avaliação: Sistema cardiovascular - 
Capítulo 3 do módulo 1 

 
 Educação Física – Sara Cordeiro 
 

• Esporte de rede – vivenciaremos diversas 
atividades para melhor compreender habilidades 
motoras exigidas nesta categoria. 

• Iniciar prática dos fundamentos do esporte voleibol 
– toque, manchete, saque por baixo e saque por 
cima. 

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

 

 Gramática – Danielle Alencar 
 

Olá, criaturinhas! 
Vamos relembrar os termos sintáticos que compõem 
uma oração e quais já estudamos até então? 
 
● Termos essenciais: 
● Sujeito 
● Predicado 
● Termos integrantes: 
● Predicativo 
● Complemento verbal 
● Complemento nominal 
● Termos acessórios: 
● Aposto 
● Adjunto adnominal 
● Adjunto adverbial 

 
Nas aulas passadas trabalhamos os termos acessórios 
da oração (aposto e adjuntos) e também diferenciamos 
o predicativo e o adjunto adnominal, pois ambos 
podem ser representados por adjetivos e indicam 
características. Agora, para complementar os termos 
sintáticos básicos de um período simples, quero que 
assistam a aula do professor Noslen (link abaixo) sobre 
a diferença entre o adjunto adnominal e o 
complemento nominal, sendo este último um termo 
integrante. Depois de assistirem o vídeo, façam um 
mapa mental explicando a diferença entre 
predicativo, adjunto adnominal e complemento 
nominal no caderno de gramática. Além disso, para 
relembrar e reforçar os termos acessórios, façam as 
questões das páginas 84 e 85 da apostila 1. 
Link do vídeo:  

Adjunto Adnominal x Complemento Nominal - Com 
Professor Noslen 
(Nome do vídeo: “Adjunto Adnominal x 
Complemento Nominal- Com professor Noslen) 
Data de entrega: primeira aula da semana de 
gramática. 
 

 Geografia – Rafaela Cristina 
 

Olá queridos, tudo bem? Trabalhamos nesta semana, 
de forma interdisciplinar com a Professora Lara Line 
(Inglês), o tema "DESASTRES NATURAIS". Esse 
tema vem de encontro com o capítulo 4 (módulo 2) que 
iniciamos também essa semana, cuja discussão são 
as "QUESTÕES AMBIENTAIS NO MUNDO ATUAL". 
Na próxima semana finalizaremos o projeto 
interdisciplinar por meio de um júri simulado. Este 
trabalho comporá uma NOTA de N2 nas disciplinas 
Inglês e Geografia. Portanto, empenhem-se para a 
apresentação. Será um momento de muito 
aprendizado!  
 
Conforme foram orientados em sala de aula, os grupos 
terão seus respectivos momentos para apresentação, 
utilizando as estratégias estabelecidas por seus 
membros respeitando as normas pré-estabelecidas, 
bem como as características de um júri.  
Valor do trabalho: 10,0 
Data de apresentação de cada turma: 
12/05/2022 - (Quinta-feira): 
1ª aula: 8ºE (apresentação); 8º C (plateia) 
2ª aula: 8ªA (apresentação); 8º B (plateia) 
3ª aula: 8ºD (apresentação); 8ªC (plateia) 
4ª aula: *sem apresentação* 
5ª aula: 8ºF (apresentação); 8ºD (plateia) 
13/05/2022 - (Sexta-feira): 
1ª aula: 8ºC (apresentação; 8ºD (plateia) 
2ª aula: *sem apresentação*  
3ª aula: 8ºB (apresentação); 8ºE (plateia) 
4ª aula: *sem apresentação*  
5ª aula: 8ºC (apresentação); 8º F (plateia) 

 
 História – Lucas Santiago 
 

Oieeeeeee meus queridos.... depois de uma semana 
MARAVILHOSA o Roteiro Semanal dessa semana 
será o "Sintetize" do Cap.2 - Revolução Industrial da 
pg.373, vocês deverão responder, destacar a folha e 
entregar para seu professor nesse caso eu Lucas 
Bonitão Ok.... 
Data de entrega: 
8A/8B/8C: 11/05 
8C/8D/8E: 10/05 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sLNBwBtxnEY
https://www.youtube.com/watch?v=sLNBwBtxnEY


 Inglês – Lara Line 
 

 
 
"The environment is where we all meet; where we all 
have a mutual interest; it is the one thing all of us 
share.” L B Johnson “The environment is where we all 
meet; where we all have a mutual interest; it is the one 
thing all of us share.” L B Johnson  
 

            🇧🇷 “O Meio Ambiente é onde todos nos 

                   encontramos; onde todos temos 
                   interesse mútuo; é a única coisa que 
                   todos nós compartilhamos.” -LBJ 
 

😉 Nas últimas três semanas, em nossas aulas de 

Inglês e Geografia (Em um trabalho de N2 
Interdisciplinar), temos trabalhado sobre a "Nature" e 
os "Natural Disasters". 

😊 Por meio de pesquisas, conversas, análises e 

argumentações experimentamos momentos muito 
prazerosos e de grande crescimento pedagógico. 
🥰 Para finalizar esse projeto, conforme nosso 
Calendário, cada Grupo, vai Apresentar (No dia e 
horário pré-agendado). 
 

👉🏻 Então fique atento ao seu dia e horário. Ok 

👉🏻 Valor do Trabalho/Apresentação - 10,0 

• *Escala de Apresentações* 
       5a feira - 12/05/2022 
            • 8° E - 8° A - 8° D - 8° F 
       6a feira - 13/05/2022 
           • 8° B - 8° C  

 
 Literatura – Ana Flávia/Henrique 
 

Oi, crianças.  
Para essa semana vocês devem pesquisar quem foi 
Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo. Logo 
após, no caderno de Literatura, elaborar um pequeno 
texto, mínimo 10 linhas, sobre qual movimento literário 
que elas pertencem e a contribuição de ambas para a 
Literatura Nacional, acrescentando a também o site, 
portal, livro que essas informações foram retiradas. 
Além disso, neste trimestre vamos realizar a leitura do 
livro literário "Crônicas para Jovens", de Marina 
Colasanti. Dessa forma, para aqueles alunos (as) que 
ainda não tem o livro, por gentileza, providenciar.  
Abraços.  

 

 Produção de Texto – Leandra  
 

Amores, estamos estudando gêneros textuais 

que possuem texto do tipo dissertativo-argumentativo, 

e para que sejamos persuasivos precisamos de 

argumentos plausíveis e fortes. Sei que vocês estão 

trabalhando para um  debate (professora Rafaela e 

professora Lara)  entre quem defende que os 

desastres naturais são ocasionados por ações 

humanas, e quem defende que são simplesmente 

ocasionados pela força da natureza. Portanto, de 

qualquer lado que você esteja deverá fazer uso de 

argumentos para comprovar a sua opinião. Diante 

disso, a atividade de vocês será separar por tipos  os 

argumentos que usarão na defesa de sua tese. 

Lembrando que os tipos de argumentos são: 

argumentos de provas concretas, argumentos lógicos 

(causa e consequência), argumentos de autoridade e 

argumentos de exemplificação. 

Observação:  

• a atividade deverá ser produzida de forma individual;  

• deverá ser entregue; 

•poderá ser feita em folha de fichário ou de caderno, 

de forma organizada. 

 

Data de entrega 

8° A 13/05 

8° B 12/05 

8° C 13/05 

8° D 12/05 

8° E 12/05 

8° F 13/05 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Ensino Fundamental Anos Finais> Horário de Aula. 
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