
Caros alunos;  

O programa “Música em Ação” foi desenvolvido com o objetivo de levar 

até você novas formas de lazer e entretenimento, que promovem 

integração e fortalecimento de vínculos, como opção para a escolha de 

um estilo de vida saudável, baseado em uma cultura de paz. Queremos conhecer você, saber sobre as suas 

expectativas, seus sonhos e desejos.  

Faça-nos uma redação, de acordo com as instruções, dando a sua opinião sobre o tema abaixo. Serão selecionadas 4 

redações em cada oficina cultural, que serão premiadas com instrumentos musicais, nesta ordem: (01 violão elétrico, 

01 violão acústico, 01 Ukulele e 01 Cajon).  

Observações: O texto deve ter no mínimo 30 (trinta) linhas escritas. A redação deve ser apresentada em folha própria 

fornecida por essa coordenação.  

Tema: Você acredita que a música pode transformar a vida das pessoas?  

Obs.: A folha de redação está anexada no Canal Geral do Teams.  

Data da Entrega: 27/05/2022 (sexta-feira), para o professor de Produção de Texto. 

 

 Mudança no horário de aula:  

 

Teremos alteração no horário de aula a partir de quarta-feira. O novo horário está 

no final do roteiro e no Canal Geral do Teams.  

 

 

➢ 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. 

 
 
 

23/05 e 24/05 – Recesso e Feriado Padroeira de Goiânia; 

 
 

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 

https://gestaoacademica.sescgo.com.br/
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Paulo Roberto da Cunha Barros Junior – paulo.junior@sescgo.com.br – 3250-8091

 

 Arte – Wanessa 
 
Olá, meus artistas! 
Segue as orientações para a realização do trabalho 
artístico: 

Lanternas Juninas 
Chegou o momento da festança mais 

esperada do ano: a FESTA JUNINA! Vai ter dança, 
comilança e também muita Arte! 
Nesse ano, o nosso projeto junino vai trazer um pouco 
da riqueza da nossa cultura nordestina com o tema – 
Maria vai ao Nordeste. Em Arte, escolhemos o 
elemento “LANTERNAS” para deixar nossa festa 
ainda mais colorida. Fitas, laços, tecidos, aplicações, 
recortes e miçangas vão ganhar vida e fazer parte da 
decoração da nossa escola. Pegue cola, cola colorida, 
glitter, tesoura (sem ponta ), tintas, (RE)utilize 
aquela lata de alumínio que iria para o lixo, chame sua 
família e amigos e realize esse projeto com muita 
criatividade, capricho e imaginação. 
 Se inspire nas imagens abaixo e faça quantas 
lanternas quiser! 

 
 

Atenção: 
• Não se esqueça de que a lanterna será 

pendurada, portanto deixe tudo preparado.  
• 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  

• Entregue de acordo com o horário da sua 
aula de arte da semana de 30/05 a 03/06. 

 
Até breve! 

 

 Ciências – Lara Cavalcante 
 

Olá investigadores! 
Essa semana começamos a conversar sobre e a 
conhecer mais os solos, sua formação e composição, 
não é mesmo? Então para vocês já chegarem com 
informações para nossas próximas discussões, vista 
sua capa de detetive e procure informações sobre os 
tipos de solos, afinal a “terra”, como chamamos o solo  

 
 
popularmente, não é toda igual. Faça uma relação 
com nome e informações resumidas dos tipos de solo 
que encontrar. 
Vamos compartilhar nossas descobertas nas 
seguintes datas: 
 
- Quinta-feira: 26/05, turmas B, C, D, F E F. 
- Sexta-feira: 27/05, turma  A. 

 

Que tenhamos uma ótima semana!🤗 

 

 Educação Física – Wendel 
 
Olá meus camaradas!!! 
Nesta semana vocês irão realizar uma atividade 
avaliativa pelo Teams. Essa atividade valerá como 
umas das notas de N2 do 2º trimestre. Serão questões 
de múltipla escolha a respeito dos seguintes 
conteúdos: 
 

• Handebol - fundamentos e regras básicas 

• Basquetebol – fundamentos e regras básicas 
 
A atividade estará disponível no Teams entre os 
dias 23/05 e 27/05. 
 
Uma excelente semana para vocês!!! 

 

 Ensino Religioso – Débora  
 
Olá pessoal! Nesta semana vocês deverão responder 
e refletir com seus familiares, o questionário sobre a 
intolerância religiosa e não esqueçam de entregar o 
caderno “Meu memorial” com todas etapas 
concluídas. Até breve!! 
 
Questionário sobre a intolerância religiosa 
 
1ª - Como a diversidade religiosa deve ser 
reconhecida? 
2ª -  De que forma é apresentada a intolerância 
religiosa? 
3ª -  Como pode ser superada a discriminação 
religiosa? 
4ª -  Em sua opinião, existe liberdade religiosa? 
5ª -  Por que temos dificuldades em aceitar a opção 
religiosa? 
 

 Geografia – Evelline, Rafaela e 
Wilker 
 

Olá galerinha🌎, tudo bem com vocês?  

Finalizamos mais um capítulo nessa nossa jornada. 
Contudo, ela está longe de chegar ao fim! Será que o 
planeta Terra sempre foi como o conhecemos hoje? 
No Capítulo 5 estudaremos como se deu a formação 
do nosso planeta, as mudanças ocorridas e a 
evolução da vida. Para isso, precisaremos 
compreender o que chamamos de “TEMPO 
GEOLÓGICO”. E para tornar essa jornada de 
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conhecimento ainda mais interessante, vocês farão 
um TRABALHO AVALIATIVO DE N2, cuja proposta é: 

• Vocês farão uma cartilha/livreto das ERAS 
GEOLÓGICAS. 

• Em sala, o(a) professor(a) irá orientá-los quanto 
a temática bem como a respeito da elaboração 
desse material. Portanto, o trabalho será iniciado 
em sala de aula e finalizado em casa. 

•  A cartilha/livreto deverá conter: capa, breve 
introdução e uma página para cada era geológica 
contendo um breve relato a respeito do principal 
evento ocorrido e uma ilustração que a 
represente. 

• Levem para as próximas aulas lápis de cor e 
canetinha.  

• Valor do trabalho: 10,0. 
Data de entrega do trabalho finalizado: 
Todas as turmas: 03/06 

 

 História – Dayane 
 

Fala, galera! 
Espero encontrar todos bem! 
Nesta semana vamos iniciar nossa viagem pela a 
antiguidade, e a partir dessa atividade você irá 
perceber o quanto o presente está ligado ao passado.  
 Siga as orientações abaixo: 
• Vamos iniciar o capítulo 5 – “Primeiras 

civilizações do Oriente Médio” e a Mesopotâmia 
vai ser nosso principal objeto de estudo. Para que 
esse conteúdo seja ainda mais interessante, 
pesquise na internet 5 curiosidades/invenções 
dos mesopotâmicos.  

• Organize suas curiosidades/invenções em 
tópicos.  

• Faça à caneta; 
• Coloque no final as fontes/referências.  

Data de apresentação da pesquisa 
Dia 26/05 (quinta-feira). – Turmas A, E.  
Dia 27/05 (sexta-feira) – Turmas B, C, D e F.  
 

 Língua Portuguesa 
 

• Literatura – Danielle 
 

Na aula passada, começamos nossa N2 pesquisando 
sobre o povo Yanomami de acordo com o tema 
passado para cada grupo. Em casa, quero que 
resumam os textos pesquisados na aula para montar 
o cartaz no nosso próximo encontro. Lembrando que: 
- Um resumo deve conter as partes mais importantes 
do texto original, caprichem, pois esse será o produto 
final da avaliação de vocês; 
- Não é necessário trazer cartolina, pois ela será 
disponibilizada pela escola; 
- Não esqueçam as imagens, não terá outro dia para 
concluir o cartaz; 
- Os temas e os grupos foram formados e escolhidos 
em sala de aula, assim como a N2 vem sendo 
explicada há duas semanas, portanto essas 
informações são de responsabilidade de vocês! 
Bom final de semana e até lá. 
 
 
 

 

• Produção de texto – Irineu 
 

Caros alunos;   

O programa “Música em Ação” 

foi desenvolvido com o objetivo 

de levar até você novas formas 

de lazer e entretenimento, que promovem integração 

e fortalecimento de vínculos, como opção para a 

escolha de um estilo de vida saudável, baseado em 

uma cultura de paz. Queremos conhecer você, saber 

sobre as suas expectativas, seus sonhos e desejos.  

Faça-nos uma redação, de acordo com as instruções, 

dando a sua opinião sobre o tema abaixo. Serão 

selecionadas 4 redações em cada oficina cultural, que 

serão premiadas com instrumentos musicais, nesta 

ordem: (01 violão elétrico, 01 violão acústico, 01 

Ukulele e 01 Cajon).  

Observações: O texto deve ter no mínimo 30 (trinta) 

linhas escritas. A redação deve ser apresentada em 

folha própria fornecida por essa coordenação.  

Tema: Você acredita que a música pode transformar 

a vida das pessoas?  

Obs.: A folha de redação está anexada no Canal Geral 

do Teams.  

Data da Entrega: 27/05/2022 (sexta-feira), para o 
professor de Produção de Texto. 

 

 Matemática profª Karolina. 
 

       Oi pessoal, tudo bem? Vamos colocar em pratica 
o conteúdo sobre frações e números decimais que 
estamos trabalhando em sala. 
Fazer a lista de atividades sobre conjunto dos 
números racionais entregue em sala. 
Data de entrega da atividade:  
Turma 6° A -  25/05 (quinta-feira). 
Turmas B, C, D, E e F - 27/05 (sexta-feira). 



 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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