
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 
Paulo Roberto da Cunha Barros Junior – paulo.junior@sescgo.com.br – 3250-8091 
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 Arte – Fabiana 

 
E aí, vamos fazer Arte?   
- Realizar a leitura do conteúdo MOTIVO ou TEMA e 
as questões 10 e 12 - páginas 28 e 29.  
 
Quarta-feira: turma B A  
 
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.  

 
(30/05) Segunda-feira: turmas A B C  
(01/06) Quarta-feira: turma F  
(03/06) 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: 
✓ Ondas mecânicas e eletromagnéticas 
 
Fazer a atividade de casa (Módulo 2): 
➢ Página 248 (exercício: 1) 
➢ Página 249 (exercícios: 2 e 3) 
➢ Páginas 250 e 251 (exercícios: 4 e 5) 
➢ Página 254 (exercícios: 6 e 7) 
 
Atenção para as datas de entrega das atividades: 
➢ 9° ano D: 26/05/2022 (Quinta-feira) 
➢ 9° ano A, B, C, E, F: 27/05/2022 (Sexta-feira) 

 

Observação 1: sua participação durante a correção é 
muito importante. 
 
Observação 2: Estudantes do 9 ano A no dia 
26/05/2022 (quinta-feira), faremos um debate em 
sala sobre a “História do Bullying” não esqueça de 
trazer sua pesquisa para fundamentar seus 
argumentos durante o debate em sala de aula. Maiores 
informações estarão no canal de Ciências - Plataforma 
Microsoft Teams. 

 

 Ensino Religioso – Reinaldo 
 
Orientações Gerais: Lista de exercícios com 
questões discursivas e objetivas. Sobre nossos 
estudos a respeito do Esclarecimento, Ética e Moral 
em Kant. As questões discursivas devem ser 
respondidas no caderno, perguntas e respostas. 

ENTREGA:  
01/06- 9ºD 
06/06- 9ºA,9ºB, 9ºC, 9ºEe 9ºF 
Obs. A lista de exercícios, o texto: Resposta e 
pergunta o que é esclarecimento e os Slides estarão 
disponibilizados no Teams  
Essa lista será utilizada para compor parte de umas 
das N2. (Valor 5,0 pontos) 

“Belo, é tudo quanto agrada desinteressadamente”. 
Kant 

Bons estudos! 
 

 Gramática – Leandra Byanna 
 

ATENÇÃO!!! ATENÇÃO!!! ATIVIDADE AVALIATIVA 
N2 
 
Conteúdo: Orações coordenadas. 
OBSERVAÇÃO: Teremos somente uma aula para 
fazer esta atividade. 
 
DATA: 

9° A 27/05 

9° B 27/05 

9° C 25/05 

9° D 27/05 

9° E 27/05 

9° F 27/05 

 
Geografia– Evelline  
 

Olá, queridos alunos! Na semana que passou 
finalizamos o conteúdo do capítulo 04 (Desafios 
políticos que envolvem a Ásia). Agora, chegou a 
hora de avaliar os seus conhecimentos sobre o tema. 
Realizaremos uma N2, valendo 10 pontos, no formato 
teste.  

• Estude os conteúdos do capítulo 04, tanto do livro 
didático quanto do caderno, e as atividades de 
revisão realizadas em aula. 

 
Data de aplicação da atividade avaliativa:  

26/05 Quinta-feira: 9 C e F  
27/05 sexta-feira: 9 B, D e E 
30/05 segunda-feira: 9A 



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 alunas. Na semana anterior, 
algumas salas finalizaram nossa atividade de N2 sobre 
a Primeira República (conforme roteiro nº15), no 

entanto, faltaram algumas turmas. Segue abaixo as 
novas datas e as turmas que faltam: 

• Apresentação - ficha: 
o Quarta-feira (25/05): 9B, 9D e 9F 
o Quinta-feira (26/06): 9E 

A nossa atividade dessa semana será sobre o período 
Entreguerras (1918 a 1939). Siga as orientações 
abaixo para sua realização: 
- Realizar a leitura das páginas 337 a 342 (módulo 02);  
- Em seguida, anotar no caderno as seguintes 
informações:  
 

o Situação dos países europeus no período após 
a Primeira Guerra Mundial;  

o Situação dos Estados Unidos após a Primeira 
Guerra Mundial;  

o Significado da expressão “American Way of 
Life”;  

o As causas da Crise de 1929;  
o Explicação sobre o New Deal.  

 
- As anotações devem ter no mínimo 15 linhas. 

• Data de entrega das atividades 
o Quarta-feira (25/05): 9A e 9C 
o Quinta-feira (26/05): 9B, 9D, 9E e 9F 

 Literatura – Henrique 
 
- Crianças, devido ao feriado e recesso dos dias 23 e 
24, nossas apresentações serão adiadas para a 
semana seguinte. 
  Seguem as novas datas: 
30/05 - 9ºA, 9ºF  
01/06 - 9ºB, 9ºC, 9ºD e 9ºE 
 
- Lembrem-se de que essas apresentações serão 
contabilizadas como avaliação N2 e valem dez pontos.  
- Os grupos podem trazer slides em pen drives ou 
enviá-los a mim por e-mail, segue meu endereço: 
henrique.fernandes@sescgo.com.br 
- Porém, para não os deixar desamparados e sem o 
que fazer nesse feriado, eis uma atividade para vocês: 
o resumo dos quatro contos finais de nosso livro 
literário do trimestre. A estrutura da atividade é a 
mesma da anterior (mínimo oito linhas por conto e 
realizada no caderno.)  
Bom trabalho e até breve. 

 
 Matemática I – Igor Maciel 
 

Antes de iniciarmos peço gentilmente que leia 

todas as instruções para executar corretamente 

sua atividade. 

 

1) Estudante, atividade da semana será resolver os 
exercícios postados na plataforma Teams, no seu 
caderno. As questões devem estar no caderno, sejam 
copiadas ou coladas. O estudante que não optar por 
copiar os exercícios deve imprimir e colar no caderno 
as questões e resolver em seguida. 
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Visto da atividade:  
✓ 9° D e E – Dia 26/05 – Quinta-Feira 
✓ 9° A, C, B e F – Dia 27/05 – Sexta-Feira 
 
2) N2 – Lista de Exercícios Matemática Básica 
Nesta semana será entregue na aula de Matemática II 
a 2ª Lista de Matemática Básica, ela juntamente com 
as listas subsequentes irão compor uma nota de N2 
para o 2° trimestre. As aulas de matemática II será 
destinada para a resolução da lista de exercícios. A 2ª 
lista será vistada seguindo o cronograma abaixo: 
 
Visto da 1ª Lista:  
✓ 9° D e E – Dia 02/06 – Quinta-Feira 
✓ 9° A, C, B e F – Dia 03/06 – Sexta-Feira 

 
 Produção Textual – Ana Flávia 

 

Oi, meus chegados do ❤️.  

Resolução dos exercícios 1 a 6, páginas 89 e 91, 

exercícios 13 a 20, páginas 100 a 103.  

Data do visto:  

Segunda aula da semana.  

Beijos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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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