
 
➢ RELATÓRIO DE TAREFAS NÃO FEITAS E OCORRÊNCIAS: Para visualizar o Relatório de Ocorrências e tarefas de 

casa não realizadas, acesse o sistema Acadêmico: https://gestaoacademica.sescgo.com.br 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. 

 Arte – Wanessa 
Olá, meus artistas! 
Essa semana iremos fazer os exercícios do capítulo 2 
sobre a “Arte moderna”. Siga as instruções: 

• Livro módulo 1  

 

• Página 29 - questões 1 a 6 

• Página 30 - questões 7, 8 e 10. 

• Página 31 - questões 1 a 8 
Essas atividades receberão vistos na próxima aula de 
Arte. 
Até breve! 
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 Ciências – Lara Cavalcante 
 

Olá cientistas! 
Essa semana conhecemos mais um campo de 
pesquisa: meteorologia. Como será a previsão do 

tempo para a próxima semana? 🤔 Dizem que vem 

frente fria por aí! Então vamos entender melhor esse 
processo de previsão do tempo e consolidar nosso 
entendimento sobre Tempo e Clima?  
 
Atenção, essa será uma atividade de N2! Siga as 
instruções para realização do seu trabalho: 
 
1° Faça uma pesquisa sobre o que faz um 
meteorologista, como esse profissional trabalha? 
(Lembre-se de olhar em vários sites e confirmar as 
informações que está encontrando). 
2° Pesquise como é o clima aqui em Goiânia nessa 
época do ano (ainda estamos no outono, inverno 
somente mês que vem). 
3° Pesquise a previsão do tempo para Goiânia na 
próxima semana 16/05 à 22/05. 
4° Faça um comentário refletindo sobre como tempo 
e clima estarão relacionados na semana que vem, o 
tempo está correspondendo ao esperado no quesito 
clima para esta época do ano? 
5° Bibliografia: fontes utilizadas na sua pesquisa. 
 
Este trabalho deverá ser entregue, por isso faça em 
folha separada, à mão e à caneta, não esqueça da 
capa com nome e turma, invente um nome bem 
criativo para sua pesquisa, pode ilustrar a capa 
também! Capriche nas informações, lembre-se de 
como fazer um bom resumo e registre somente as 
informações que entender de suas fontes, não é 
cópia, então, trabalhos idênticos não serão 
considerados.  
 
Data da entrega:  
17/05 Turmas: A, D e E. 
18/05 Turmas: B, C e F. 
 
Lembrete: dia 17/05 trazer o jaleco. 
 

 Geografia – Evelline, Rafaela e 
Wilker 
 

Olá galerinha, tudo bem com vocês? 🌎Conhecemos 

os elementos de um mapa e agora estamos nos 

aventurando nos mapas temáticos não é mesmo? 

Para consolidarmos e verificarmos a aprendizagem, 

realizem as atividades das seguintes páginas do livro 

(Capítulo 4 - Módulo 2): 

Página 430 exercício 12; 

Página 431 exercício 13 ao 15; 

Página 433 exercício 16 ao 18; 

Página 434 exercícios 2 e 3; 

Página 435 exercícios 4, 5 e 6; 

Página 436 exercícios 8, 9 e 10; 

 

Data de entrega: 

6ºB e 6ºE: 19/05 

6ºA, 6ºC, 6ºD e 6ºF: 20/05 

 

 História - Dayane 
 

Olá lindezas!  
Atenção! Atividade de N2. (Valor: 10 pontos) 
Chegou o momento de colocarmos em prática o que 
aprendemos sobre a Pré-História, e desta vez você 
poderá responder as questões consultando o livro e 
as anotações do caderno.   
Segue as orientações: 
No módulo II, página 365 “Sintetize”, complete todas 
as lacunas com palavras que condizem com o texto. 
É muito importante que você leia todos os textos do 
capítulo 4 para conseguir completar corretamente os 
espaços.  
Obs. Sobre a entrega da atividade:  
1° opção: Destacar a página do livro e me entregar 
no dia marcado. 
2° opção: Copiar todo o texto e espaços respondidos 
em uma folha separada para entregar no dia marcado.  
Obs. Caso você decida por entregar sua atividade em 
uma folhar separada não esqueça que o texto deve 
ser à caneta, e os espaços com as respostas a lápis.  
Data de entrega da atividade de N2 
Dia 19/05 (quinta-feira). – Turmas D, C, F.  
Dia 20/05 (sexta-feira) – Turmas A, B, E. 

 

 Inglês – Vânia 
 
Hello Students! 
Para esta semana vocês devem: 
 

• Acessar a música da banda The Black Eyed Peas 
- Where Is The Love? E tentar completá-la na 
cópia entregue em sala. Acompanhe a letra e 
tente compreender a mensagem. 

• O nome do vídeo assistido em sala é: the DNA 
Journey que discutimos sobre o tema do capítulo 
2: All families are different. Tanto a música quanto 
o vídeo estão disponíveis no YouTube. Essas 
discussões também são parte do projeto para a 
próxima semana sobre cyberbullying. 

• Realizar as atividades das páginas 155 e 156 no 
livro de inglês. 

 

• Data de entrega: 

• 6ºC, 6ºE, 6ºF: 19/05 

• 6ºB E 6ºD:  20/05 

 Língua Portuguesa 
 

• Produção de Texto – Irineu 
 
Faça uma pesquisa sobre o gênero textual Carta de 
reclamação. Nessa pesquisa deverá conter: 

 
✓ O conceito de carta de reclamação; 
✓ O objetivo da carta de reclamação; 
✓ Os usos da carta de reclamação; 
✓ A estrutura da carta de reclamação. 

 
Organize a sua pesquisa fazendo o cabeçalho com 
local e data, coloque título, de acordo com o gênero 
textual pesquisado e faça as subdivisões necessárias. 
Essa pesquisa não será entregue ao professor, por 



isso, ela deverá estar no caderno de Produção de 
texto. 
Entrega da pesquisa: 
Dia 16/05 6º D e E; 
Dia 17/05 6º A, B e C. 
Da 18/05 6º F. 

 

 Matemática  
 

• Karolina 
Oi turminha, nessa semana vamos continuar o 
conteúdo sobre frações, já aprendemos a adicionar, 
subtrair e multiplicar frações, agora nessa semana 
vamos aprender a dividir frações.  
 

• Fazer a leitura das páginas 201, 202 e 204, sobre 
multiplicação e divisão de frações. 

• Fazer as atividades páginas 202 e 203 n°s 34, 
35, 36 e 37 e página 205, n°s 41, 42, 43, 44 e 
45. 
 

Data de entrega da atividade:  
Para os 6° A e E entregar dia 19/05 (quinta-feira) e 
para os 6° B, C, D e F entregar dia 20/05 (sexta-feira), 
no horário da nossa aula. 
 
OLÍMPIADA SESC CIDADANIA DE MATEMÁTICA 

 
 

No mês de maio, mais precisamente no dia 6, 
comemoramos o dia nacional da Matemática, em 
homenagem a Malba Tahan, pseudônimo de Júlio 
César Mello e Souza, notório matemático, escritor e 
educador brasileiro.  
Além disso, em junho iremos realizar a OBEMP, 
sendo assim, realizaremos nesta semana a 
Olímpiada SESC Cidadania de Matemática para 
selecionar os alunos que irão participar da OBEMP. 
A aplicação da OSCM acontecerá na aula de 
matemática desta semana, e o seu resultado irá 
compor a nota de N2 para o 2° trimestre. 
 

Atividade interdisciplinar  
 

Projeto Bullying - ATENÇÃO!  
 
OLÁ, QUERIDOS E QUERIDAS. 
Na semana anterior, iniciamos nossos debates sobre 
a importância de combater o bullying na escola e em 
todos os espaços. A partir da próxima semana, 
realizaremos atividades em sala de aula sobre a 
temática. O professor padrinho passará maiores 
informações sobre o material a ser utilizado, bem 
como o dia da realização, portanto, não faltem. 
Lembrem-se que essa atividade contará como N2 
para todas as disciplinas. 



 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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