
➢ 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?  
- Finalizar o desenho iniciado em sala: após a colagem 
da figura sorteada, você deverá completar o desenho 
de maneira mais intencional levando em consideração 
os elementos estudados no capítulo 2 - Gênebros da 
Pintura e Composição.  
- Realize as questões 1 e 2 da página 23.  
 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: “No mundo das 
ondas: som e audição” (capítulo 4, módulo 2). 
Conteúdo: 

✓ O que são ondas? 
 
Faremos uma atividade avaliativa de N2 sobre os 
conteúdos listados abaixo, durante a aula de ciências. 
Estudar os conteúdos do capítulo 3, módulo 1: 
o Material Genético (páginas 327 a 329) 
o Apresentação dos experimentos de Gregor Mendel 

(páginas 333 a 335) 
o DNA, gene e cromossomos (páginas 336 a 338) 
o Noções básicas de Genética (páginas 339 a 341) 
o Dominância e recessividade (páginas 342 a 344) 
 
Atenção para a data da atividade avaliativa de N2: 
➢ Todas as turmas: 16/05/2022 (Segunda-feira) 

 

 Gramática – Leandra Byanna 
 

• Fazer a atividade “Loteria das orações 
coordenadas” entregue pela professora em sala 
de aula. 

• Fazer a atividade n° 08 e 09 da página 30 – livro 
didático – MÓDULO 2 

 
DATA : 

9° A 20/05 

9° B 18/05 

9° C 18/05 

9° D 18/05 

9° E 19/05 

9° F 19/05 

 
Geografia– Evelline  
 

Olá, queridos alunos! Na semana que passou demos 
continuidade ao conteúdo do capítulo 04 (Desafios 
políticos que envolvem a Ásia). Aprendemos sobre 
alguns sistemas políticos mundiais e a geopolítica da 
Ásia. Sendo assim, para aprofundar seus 
conhecimentos, realize as atividades propostas pelo 
livro didático (módulo 2): 

 

• Página 419 (1, 2 e 3); 

• Página 422 (4 e 5); 

• Página 424 (7 e 8); 

• Página 428 e 429 (10, 11 e 12). 
 
INSTRUÇÕES: 
1. Data limite de apresentação da atividade:  
Turma F:  17/05 (Terça-feira) 
Turmas A e D:  18/05 (quarta-feira) 
Turmas B, C  e E:  19/05 (quinta-feira) 
 

Geografia e Produção de Texto– 
Evelline e Ana Flávia 

 

Desafio da Leitura -   O trabalho com jornal: 
uma visão ampla e atualizada do mundo 

 
O gênero notícia é um texto que divulga um 

fato ou acontecimento, veiculado principalmente por 
jornais e revistas. Por ser um gênero massivo de 
comunicação atinge a todas as camadas da população, 
trazendo informações e contribuindo para a formação 
de opinião. 

A ideia de utilizar o jornal como um instrumento 
pedagógico e levá-lo para dentro da vida do estudante 
está em transformá-lo em uma ferramenta prática para 
a motivação do ensino. O costume da leitura de jornais 
em sala de aula ou em casa enriquece a capacidade 
de entendimento do indivíduo. 

Para alcançar nosso objetivo, escolhemos 
quatro notícias de jornais para uma leitura mais 
aprofundada. Sendo assim, selecione uma notícia de 
jornal das indicadas, em anexo no TEAMS, e leia. 
Com base na notícia lida, complete as informações do 
quadro a seguir sobre cada uma das leituras: 
 

 
 
 
 
 



INSTRUÇÕES: 
1. Data limite de entrega do trabalho: 27/05 (sexta-feira). 
2. Responda no caderno/word e encaminhe a resolução para 
a plataforma TEAMS. 
3. Não se esqueça de, em todas as atividades encaminhadas 
à professora, colocar nome e turma. 
4. Faça o trabalho de maneira completa. Quanto mais 
informações você escrever nas resoluções, mais aprenderá 
sobre o conteúdo. 
5. Esse trabalho valerá nota para a composição de notas da 
N2.  
6. Não é obrigatório imprimir a lista. Pode fazer somente as 
respostas no caderno ou digitado no word. 
 

 História – Sthefani Cordeiro 
 

Olá, caros alunos e alunos. Nas últimas aulas, 
debatemos as principais características da Primeira 
República. Agora, chegou a hora de avaliar os seus 
conhecimentos sobre o tema. Realizaremos uma N2, 
valendo 10 pontos, dividida em duas partes: 
 
1. Atividade em grupo sobre os movimentos 

contestatórios da Primeira República 
 
a.  Valor: 4,0 pontos 
b.  Divisão da turma em 8 grupos (conforme já 

realizado em sala) 
c. Todo o trabalho será desenvolvido em sala de 

aula. 
d.  A entrega da ficha e da apresentação do 

trabalho terão as seguintes datas-limite: 
i. Segunda-feira (16-05): 9A, 9C 
ii. Terça-feira (17-05): 9B, 9E e 9F 
iii. Quarta-feira (25-05): 9D 

 
2. Teste sobre as características gerais da 

Primeira República 
 
o a. Valor: 6,0 pontos 
o b. Temas cobrados: República da Espada 

(Constituição de 1891 e governos de 
Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto) e 
República Oligárquica (Voto de cabresto, 
coronelismo, Política dos Governadores, 
Política Café com Leite e Economia) 

o c. Primeira República: Capítulo 01 (Módulo 
01) - Páginas 357 a 367 

o d. Releia os exercícios realizados e corrigidos 
em sala de aula. 

o e. Os testes serão realizados nas datas 
abaixo: 
▪ i. Quarta-feira (18-05): 9A, 9C, 9D, 9E e 

9F 
▪ ii. Quinta-feira (19-05): 9B 

 
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE 01: O material 
utilizado nas aulas estará disponível no Canal de 
História - Plataforma Microsoft Teams. 
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE 02: Como vocês 
sabem, todos os exercícios realizados são corrigidos 
em sala de aula; porém, tenho observado que vários 
alunos não estão realizando a correção 
adequadamente. Faremos, portanto, uma mudança na 
pontuação N2 das tarefas realizadas em casa e em 
sala. Para que o visto da atividade seja validado, na 
semana seguinte ou durante as aulas da semana, 
checarei se a correção foi feita. Caso isso não tenha 

ocorrido, o aluno perderá a nota referente à atividade 
sem correção. LEMBREM-SE: A correção é parte 
fundamental do processo de aprendizagem e ela deve 
ser levada a sério! 
Boa semana e bons estudos! 
 

 Literatura – Henrique 
 
Pessoas, para a próxima semana preciso que leiam os 
três primeiros contos do livro literário escolhido para o 
trimestre: 7 Contos Crus.  
Após a leitura, vocês deverão fazer um pequeno 
resumo de cada um dos três contos no caderno – 
mínimo 8 linhas por conto. 
 
Aguardo vocês em nossa próxima aula. Até mais.  

 
 Matemática I – Igor Maciel 
 

Antes de iniciarmos peço gentilmente que leia 

todas as instruções para executar corretamente 

sua atividade. 

 

1) N2 – TESTE DE MATEMÁTICA I E II 
Nesta semana será aplicado um teste de matemática I 
e II, no teste será cobrado os seguintes conteúdos: 

• Potenciação e Radiciação 

• Razão e Proporção 

• Semelhança de Triângulos 

• Matemática Básica (Operações básicas e 
frações) 

Utilize como recurso de estudo o material didático e as 
listas de exercícios feitas e corrigidas em sala de aula. 
 
Data do Teste:  

✓ Todas as turmas – Dia 19/05 – Quinta-Feira 
 
2) SENAC EDUCAÇÂO – MATEMÁTICA 
O SESC juntamente com o SENAC irá oferecer mais 
uma ferramenta de estudo para os alunos do SESC 
Cidadania, por meio da plataforma Teams será 
disponibilizado o link de acesso a aulas gravadas de 
matemática, para apoiar vocês durante os seus 
estudos diários. 
Então como apoio aos seus estudos de preparação 
para o Teste de Matemática, irei indicar no Teams as 
aulas relacionadas ao conteúdo que será cobrado no 
teste. 

 
 Produção Textual – Ana Flávia 

 
Oi, meus chegados do ❤️.  

Para essa semana vocês devem realizar a proposta de 
redação que está no livro, página 57, capítulo 2, 
módulo 1: Conto de ficção cientifica: produção de texto 
e contação de história. O texto deve ser feito na folha 
de redação.  
Data de entrega:  
Segunda 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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