
 

➢ 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 vocês deverão realizar os exercícios do 
capítulo 2 sobre a “Dança: da Idade Média ao balé 
profissional”. Siga as instruções: 
 

• Livro módulo 1  
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• Página 27 - questões 1 a 5. 

• Página 28 - questões 6 a 10. 

• Página 29 - questões 1 a 10. 
 

Essas atividades receberão vistos na próxima aula de 
Arte. 
Até breve! 

 

 Ciências - Johnathan 

 
Hey fiotes,  
Realizar o “Amplie” do módulo 2, em Ciências, nas 
págs. 332, 333 e 334.  
As atividades deverão ser realizadas no livro e serão 
vistadas no dia: 
Dia 17/05 - Turma – A, B, D, E  
Dia 18/05 – Turma – C  
Não serão vistadas atividades realizadas fora do 
prazo. 
Não teremos atividade no laboratório na terça-feira, 
portanto não há a necessidade de trazer o jaleco.  
Tenham um excelente final de semana.  
 

 Geografia – Wilker 
 

Olá vencedores!  
Estamos caminhando para conclusão do capítulo 4 
Características da População no século XXI. 
Vamos responder as questões do livro AMPLIE nas 
páginas 468 e 469 exercícios 1 ao 9. Façam também 
no livro o SINTETIZE da página 471 dos exercícios 1 
ao 7. Respondam as questões com capricho e 
dedicação. Não serão vistas atividades com questões 
incompletas. Aproveitem nossos encontros semanais 
para tirar possíveis dúvidas.  
Datas dos vistos: 

 
19/05 Turmas: A, C e F 
20/05 Turmas: B, D e E 
 

 História – Dayane, Lucas e 
Sthefani 

 
Olá, queridos! 
Nesta semana, iremos realizar uma N2 sobre o 
capítulo 02 - Renascimento. Façam com atenção, pois 
a atividade valerá 10 pontos. Siga as instruções 
abaixo: 
 

• Responda o Sintetize da página 405 
• Destaque a folha e entregue no dia determinado. 

Caso você não queira destaca-la, você deverá 
copiar as perguntas e respostas em uma folha a 
parte para entregar. 

 
Data de entrega das atividades 

Turmas Dia/Semana Data 

7B/7C/7D/7F QUINTA 19/05 

7A/7E SEXTA 20/05 

 

 Inglês – Vânia 
 
Hello Students! 
 

Para esta semana vocês devem: 

• Realizar as atividades das páginas 157 e 158 no 
livro de inglês. 

• Grammar: Ler a comic strip das páginas 176 e 
177 sobre o Simple Past verb to be. A partir 
das informações apresentadas, faça uma tabela 
no seu caderno com: uso do Simple Past, e 
quais são as formas afirmativa, negativa e 
interrogativa deste tempo verbal. 

 

Data de entrega: 
7ºD, 7ºF: 19/05 
7ºB, 7ºE:  20/05 
7ºA, 7ºC : 21/05 

 
 

 Língua Portuguesa 
 

• Gramática - Prof. Irineu 
Faça uma pesquisa sobre Concordância Nominal. 
Nessa pesquisa deverá conter: 
 
➢ O conceito de concordância nominal; 
➢ Quais as classes gramaticais que fazem a 

concordância nominal; 
➢ As regras de concordância entre: 
➢ Substantivo e um adjetivo; 
➢ Substantivo e mais de um adjetivo; 
➢ As expressões: anexo, bastante, meio, 

menos, é proibido, é bom, é necessário. 
 

Organize a sua pesquisa colocando o cabeçalho com 
local e data, título e subtítulo quando necessário. 
Data da entrega da pesquisa: 
Dia 16/05 7º A, B e E; 
Dia 17/05 7º C e D; 
Dia 18/05 7º F; 

 

• Produção de Texto 
Oi, gente. Essa semana começamos a produzir 
nossas atividades para a campanha de combate ao 
bullying. Essa produção será concluída em sala, 
durante nosso próximo encontro. Para isso é 
importante que vocês façam suas pesquisas, refinem 
suas ideias e separem o material que utilizarão.  
Como trata-se de uma produção que contém também 
linguagem não verbal, é necessário que tragam 
canetas coloridas, lápis, tintas, papéis, enfim, tudo o 
que seja útil para a confecção dos trabalhos.  
 
A atividade será exposta para os demais colegas da 
escola e será contabilizada como N2 em todas as 
frentes de Língua Portuguesa. Lembrem-se de que 
o tema é “combate ao bullying” e caprichem na 
criatividade. 
Até lá. 

 

• Produção de Texto 
Olá, pessoas! 

Para a próxima aula, quero que leiam do capítulo 4 

ao 7 do livro literário É proibido ler Lewis Carrol e 

façam os respectivos fichamentos no caderno de 

literatura. 

Bom final de semana e até lá! 



 

 Matemática 
• Matemática – José Wilson 

     
Segunda até sexta-feira: 
Atenção... 
Como estamos em uma semana atípica por conta do 
projeto bullying, iremos resolver e tirar todas as 
dúvidas sobre os “tarefões” de geometria e álgebra,  
(entregues em sala de aula no dia 13/05/2022). 
 
Prazo de entrega dia 20 de maio; 
Pelo aplicativo teams ou presencialmente. 
 
 

Atividade interdisciplinar  
 

Projeto Bullying - ATENÇÃO!  
 
OLÁ, QUERIDOS E QUERIDAS. 
Na semana anterior, iniciamos nossos debates sobre 
a importância de combater o bullying em 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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/

