
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 a professora 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 – Fabiana 
 

E aí, vamos fazer Arte? J  
Realize a leitura e a atividade do conteúdo – Uma visita 
ao Pontilhismo- página 26  
Segunda-feira: turma E 
Sexta-feira: turmas A B C D F   
 

• Orientações para a realização do trabalho artístico 
explicado em aula  
 

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, 
gliter, tesoura (sem ponta J), 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.  

(01/06) Segunda-feira: turmas E  
(03/06) Sexta-feira: turmas A B C D F  
 

 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- 8ºB 
27/05- 8ºA, 8ºC, 8ºD, 8ºE e 8ºF 
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! 
 
 

 Gramática – Danielle 
 
Olá, criaturinhas! 
Para a aula que vem, quero que leiam o texto da 
página 77 e façam os exercícios das páginas  77 e 78 
do módulo 2, sobre vozes verbais. 
Data de entrega: segunda aula de gramática da 
semana. 

 
 Geografia – Rafaela Cristina 
 

Olá queridos, tudo bem? Finalizamos o Capítulo 3 
(módulo 1) há um tempinho e estamos na reta final do 
Capítulo 4 (módulo 2). Para verificarmos a 
aprendizagem, faremos um TESTE AVALIATIVO de 
N2. Peço que estudem com dedicação os conteúdos a 
seguir: 
 

• Módulo 1:  
Capítulo 3 (Mundo atual) - páginas 450 até 461; 
Anotações do caderno referentes ao capítulo; 
Slide do capítulo 3 disponível na Plataforma Teams. 
Módulo 2: 
Capítulo 4 (Questões ambientais) - páginas 403 até 
422); 
Anotações do caderno referentes ao capítulo; 
Slide do capítulo 4 disponível na Plataforma Teams.  
 
O teste avaliativo de N2 será aplicado EM SALA DE 
AULA para todos os OITAVOS ANOS no dia 31 de 
maio de 2022. 
Faremos um QUIZ de revisão na semana anterior ao 
teste! Estudem! Abraços. 
 

 História – Lucas Santiago 
 

Olá meus queridos blz..... 
Na próxima semana iremos realizar nossa N2 com o 
conteúdo do CAPÍTULO 2:  
REVOLUÇÃO INDUSTRIAL das páginas 350 à 368, 
também será disponibilizado no TEAMS em nosso 
canal material de apoio para que vocês possa reforçar 
seus estudos  
OK.... Estudem e até mais... 

Bjo no 💙💙💙💙 

Dia da Avaliação N2 
8B/8C/8D/8F - 26/05 QUINTA-FEIRA 
8A/8F - 27/05 SEXTA-FEIRA 
 

 Inglês – Lara Line 
 

1. Aula Inversa (Faça uma pequena pesquisa no 
seu caderno sobre "Future Will" em Inglês.  
   • Mínimo 3 linhas e máximo 4 linhas. 

2. Responder no Livro de Inglês as Páginas 48, 
49 e 50 (Exercícios 1, 3, 6, 7, 9, 10 e 11). 
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 Literatura – Ana Flávia/Henrique 
 

Pessoas, essa semana nossa pesquisa será sobre a 
autora Maria Firmina dos Reis e Maria Gal 
Quaresma. 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  
Abraços.  
 

 Matemática – Luana 
 
Olá amores, 
Conteúdo: Capítulo 5, Módulo 2.  
Resolver a lista de "Equação do 1º grau"   
Entregar dia 26/05/2022. 

 
 Produção de Texto – Leandra  

      Faça as atividades no livro didático – módulo 1 
páginas: 57 a 60; 
Data de entrega: 

8° A 30/05 

8° B 25/05 

8° C 26/05 

8° D 30/05 

8° E 26/05 

8° F 26/05 

 
               ATENÇÃO!!! ATENÇÃO!!!! 
AVALIAÇÃO N2- PRODUÇÃO DE TEXTO 
PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 A partir da leitura atenta da coletânea 
(entregue em sala pela professora) e dos seus 
conhecimentos sobre o assunto, elabore um ARTIGO 
DE OPINIÃO abordando o tema RISCOS DO 
CONSUMO EXAGERADO DE AÇÚCAR. Lembre-se 
de elaborar o projeto de texto. Seja argumentativo para 
defender sua TESE. Na conclusão, elabore proposta 
de intervenção. 
 Lembre-se de que o texto de opinião traz 
reflexões a respeito de um tema atual de interesse do 

grande público. Nesse gênero, o autor desenvolve um 
ponto de vista a respeito do tema com argumentos 
sustentados por informações e opiniões que se 
complementam ou se opõem. No texto, predominam 
sequências expositivo-argumentativas. 
ORIENTAÇÕES: 
-Escreva, no mínimo, 20 linhas e, no máximo, 40 
linhas; 
-Leia atenciosamente a coletânea. Use-a, porém, evite 
cópias; 
-Revise seu texto, pois desvios gramaticais serão 
verificados; 
-Cópias de textos da internet zeram sua atividade 
avaliativa; 
-Faça sua produção de texto na folha específica para 
tal, que será entregue pela professora em sala. 
 
Data de entrega: 03/06/22 - todas as turmas (pedirei 
ao professor do primeiro horário para recolher as 
produções) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 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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