
 

➢ 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. 
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 Arte – Fabiana 
 
E aí, vamos fazer Arte? J  
Orientações para a realização do trabalho: As cores e 
as emoções  
                                    

Minha Árvore Genealógica Colorida  
                 Após assistir ao filme - RED: Crescer é uma 
fera e ler a análise feita na página: 
https://disneyplusbrasil.com.br você deverá realizar o 
trabalho preenchendo a sua árvore genealógica 
associando cores (veja tabela abaixo) às 
características mais marcantes de cada membro da 
sua família.   

  
Atenção:  

• Não se esqueça de colocar o grau de parentesco 
do familiar/cuidador.  

• Faça sua própria análise.  

• Realize a atividade em folha adequada. Pode ser 
na folha tamanho A3 ou A4 SEM pauta.  

• Lembre-se: a cada cor escolhida você deverá 
apresentar a justificativa de cada escolha.  

• O trabalho poderá ser digitado ou feito 
manualmente.  

• Os critérios para avaliação serão: pontualidade, 
capricho, adequação ao tema e criatividade.  

• O trabalho compõe a N2 do 2º trimestre com o 
valor de 10,0 pontos em Arte e Produção de 
Texto  

• Todos os arquivos – árvore e tabela – estarão 
disponíveis na plataforma Teams.  
Entrega: 

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

 
 Ciências – Rodrigo José 
 

• Conteúdo da semana:  

• Clima 

• Tempo 

• Elementos climáticos 

• Interferência das atividades humanas no clima 
 

• Atividade do livro(Módulo 1): Páginas 324 e 325 

• Data de apresentação da tarefa: Terceira aula da 
semana 

• O assunto ministrado durante a semana é 
referente ao módulo 2, por favor trazer o novo 
módulo na mochila. =D  
 

 Ensino Religioso – Reinaldo 
 

Orientações Gerais: Lista de exercícios com 12 
questões discursivas. Sobre o poema: Se os tubarões 
fossem Homens. Autor: Bertold Brecht. A lista deve 
ser respondida no caderno, perguntas e respostas. 

ENTREGA:  
25/05- 8ºA 
27/05- 8ºB e 8ºF 

30/05- 8ºC; 8ºD e 8ºE 
 
Obs. Tanto o poema quanto a lista com as questões 
estarão disponibilizados no Teams. 
Essa lista será utilizada para compor parte de umas 
das N2. (Valor 5,0 pontos) 

“A gratidão é a virtude das almas nobres”. 
 Esopo 

Bons estudos! 
 

 Geografia – Rafaela Cristina 
 

Olá queridos, tudo bem? Estamos trabalhando 
diversas questões ambientais do mundo atual com por 
exemplo efeito estufa, aquecimento global e 
desmatamento. Para consolidarmos o conhecimento a 
respeito dessas temáticas, resolva no livro (módulo 2) 
as seguintes páginas:  
Página 404 - exercício 1 e 2. 
Página 408 e 409 - exercícios 7 e 8. 
Página 411 e 412  - exercícios 9, 10 e 11. 
 
Data de entrega: 
8ºA: 19/05 
8ºB: 18/05 
8ºC: 20/05 
8ºD: 19/05 
8ºE: 20/05 
8ºF: 20/05 
 
Observação: o material complementar utilizado 
durante as nossas aulas estará disponível em seus 
respectivos canais, na Plataforma Teams. 

 
 História – Lucas Santiago 
 

OLá meus queridos tudo bem com todos? Espero que 
sim.... 
Essa semana em nosso Roteiro Semanal vamos fazer 
as atividades do livro I pgs. 377, 378 e 380. OK 

Bjão no 💙💙💙 e até mais ver.... 

Data da Entrega: 
8A/8B/8C: 18/05 - QUARTA-FEIRA 
8D/8E/8F:  17/05 - TERÇA-FEIRA 

 
 Literatura – Ana Flávia/Henrique 
 

Pessoas, essa semana nossa pesquisa será sobre a 
autora de nosso livro do trimestre: Marina Colasanti.  
Vocês deverão escrever um pequeno texto (mínimo 
dez linhas) destacando as principais obras, 
características, influência e demais informações que 
julgarem pertinentes sobre a autora.  
É importante que citem a fonte (site, livros, etc) de 
onde retiraram as informações.  
Até a próxima aula.  
 
 
 
 
 

https://disneyplusbrasil.com.br/


 Produção de Texto – Leandra  
 
Fazer o “Projeto de texto” e reescrita da 

avaliação N1(Editorial) sobre o tema “A persistência da 
violência contra a mulher no Brasil”. 

 
OBSERVAÇÃO: 

• A folha para preenchimento do “projeto de texto” e para 
a reescrita da produção textual foram entregues pela 
professora em sala de aula. 
 
ATENÇÃO!!! ATENÇÃO!!!! 
AVALIAÇÃO N2- PRODUÇÃO DE TEXTO 
Conteúdo: gêneros textuais e tipos de texto; funções 
da linguagem; texto dissertativo-argumentativo e 
interpretação de texto. 
OBSERVAÇÃO: a avaliação será de consulta, portanto 
traga os textos referentes aos conteúdos listados 
acima, e eventuais anotações. 

Data de entrega da reescrita e da avaliação N2 
 

8° A 20/05 

8° B 19/05 

8° C 20/05 

8° D 19/05 

8° E 19/05 

8° F 20/05 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 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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