
 

 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: 
Segunda-feira: turmas A B C  
Quarta-feira: turma F  
Sexta-feira: turmas D E  
 

 Ciências – Daniela Braz 
 

Olá queridos estudantes: 
Essa semana estudaremos sobre: “Um pouco de 
genética” (capítulo 3, módulo 1). Conteúdo: 
✓ Noções em genética 
 
Fazer a atividade de casa (Módulo 1): 
➢ Página 327 (exercícios: 1 e 2) 
➢ Página 329 (exercícios: 3 e 4) 
➢ Página 332 (exercícios: 5 e 6) 
➢ Página 336 (exercícios: 7 e 8) 
➢ Página 339 (exercícios: 9 e 10) 
➢ Página 342 (exercício: 11) 
 
Atenção para a data de entrega das atividades: 
➢ 9° ano E, F: 12/05/2022 (Quinta-feira) 
➢ 9° ano A, B, C, D: 13/05/2022 (Sexta-feira) 

 
Observação 1: sua participação durante a correção é 
muito importante. 
 

 Educação Física – Sarah Cordeiro 
 

• Entrega dos trabalhos – novo jogo (N2): 
Trabalho manuscrito com capa 
1. Nome do jogo; 
2. objetivo do jogo – como se inicia, como se joga e 

formas de pontuar, por escrito toda explicação; 
3. Espaço, quadra e suas delimitações 

(esquematização e explicação do espaço 
escolhido; 

4. Equipamentos e materiais: rede, tabela, trave de 
gol, tipo de bola, cones, cordas, raquetes, etc. 

5. Quantidade de jogadores por equipe e duração da 
partida. 

 

• Apresentação do trabalho em sala de aula; 

• Prática do jogo mais votado em sala. 
 

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

presos, garrafa de água. 
 

 Gramática – Leandra Byanna 
 

ATENÇÃO!!! ATENÇÃO!!! PASSANDO SÓ PARA 
LEMBRAR DA NOSSA AVALIAÇÃO. 
AVALIAÇÃO N2 – GRAMÁTICA 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTÍSSIMA:  
*vou disponibilizar alguns links de videoaulas do 
Professor Carlos André para que vocês assistam, a fim 
de aperfeiçoar o conhecimento acerca da análise 
sintática; os links estarão disponíveis na plataforma 
teams. 
 
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 

 
 História – Sthefani Cordeiro 
 

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

• Páginas 364 e 365 nº 7 a 10 

• Páginas 366 e 367 nº 11 a 13 
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 Segunda-feira (09-05): 9A, 9C e 9D 
o Terça-feira (10-05): 9B, 9E e 9F 

 
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Caros alunos do 9D, 
não esqueçam da pesquisa que vocês deverão realizar 
referente ao projeto Bullying. Maiores informações 
estarão no canal de História - Plataforma Microsoft 
Teams.  
 

• Data do debate sobre a pesquisa: 11/05 - 
Apenas para o 9D 
 

 Inglês – Natyelle Soares 
 
hello guys : )  

1. Nas nossas últimas aulas falamos sobre os phrasal 
verbs! Vocês devem procurar 30 phrasal verbs e os 
seus respectivos significados e anotar no caderno! 
Iremos utilizar esses phrasal verbs para uma 
atividade em sala!  

2. Video para auxiliar no 
contéudo: https://www.youtube.com/watch?v=r0Tz
XJ_STBo  

Data da entrega: primeira aula de inglês da 
semana. 

  

 Matemática I – Igor Maciel 
 

Antes de iniciarmos peço gentilmente que leia 
todas as instruções para executar corretamente 
sua atividade. 

 
1) 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 irá compor uma nota de N2 
para o 2° trimestre. As aulas de matemática II serão 

https://www.youtube.com/watch?v=r0TzXJ_STBo
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destinadas 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 ❤️.  

Para essa semana vocês devem produzir um mapa 
mental, no caderno de Produção Textual, sobre o 
Gênero Narrativa de Ficção Científica. Utilizem a 
criatividade, muito brilho, muita cor e sabedoria!!! Este 
material será uma das alternativas para estudo de 
vocês!  

Beijinhos de 💡!!  

Data do visto:  
Primeira aula de LPPT da semana!!!  
Obs.: O visto será somente neste dia!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 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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