
                

 

 

 

 

 

 

  

Olá, queridos alunos! 

Esperamos que estejam todos bem e devidamente recuperados de uma semana intensa de provas 

N1. Precisamos agradecer e parabenizar vocês... Ficamos muito satisfeitos com o empenho de 

todos na realização das Avaliações. Foi gratificante a maturidade e a compreensão de vocês junto 

a nós quando surgiram as eventualidades. Viram que a união faz a força? Juntos, sempre 

conseguiremos o sucesso!!! 

Esta semana será curtinha, vai de 29 a 31 de março, já que, de 01 a 03 de abril, teremos recesso em 

virtude do feriado. Então, as atividades previstas aqui já se estenderão também à semana de 05 a 

10 de abril. Esse momento de interrupção vai ajuda-los a recuperar a energia. Descansem, vocês 

merecem! São os nossos guerreiros e estão sempre à frente das nossas batalhas! No entanto, 

antes do merecido descanso, atenção ao roteiro e às atividades que ainda precisarão ser 

entregues. Guerreiro de verdade só repousa depois de cumpridas todas as suas responsabilidades! 

Aos estudantes que, por alguma circunstância, não tenham conseguido realizar as avaliações N1, 

busquem o quanto antes a orientação educacional para solicitar a segunda chamada. Trata-se de 

uma avaliação substitutiva da primeira prova, que vocês devem pedir após apresentarem a devida 

justificativa para a não realização no momento oficial (semana anterior) de aplicação. Os 

conteúdos para as provas de segunda chamada são os mesmos da N1. Caso você não encontre as 

matérias aqui, basta procurar no roteiro da semana passada. As avaliações de segunda chamada 

serão aplicadas conforme a tabela a seguir:  

 

 

Sobre os horários de aula, lembremos que serão cumpridos conforme o repassado para as turmas 

oficiais, em suas respectivas séries. Eles estão replicados adiante, neste mesmo roteiro. Assim, os 

estudantes da turma A estarão em sala virtual exclusiva para esta turma, os da turma B do mesmo 

modo e assim por diante. Não teremos esquema de união de turmas a partir de agora. Ah, e mais 

um lembrete: Algumas atividades que seus professores passaram neste e em roteiros anteriores 

ainda estão sendo executadas nas salas virtuais conjuntas do Teams (sala online, por exemplo). 

Entendemos que existe um período de transição para isso e não podemos interromper as 

atividades já atribuídas. Portanto, tenha muita atenção a todas as salas virtuais e aos respectivos 

prazos de entrega. Quando não houver mais necessidade das salas anteriores, basta clicar sobre 

elas com o botão direito e escolher a opção “Ocultar”. Não vamos excluir as turmas para que 

vocês, caso precisem, retornem aos materiais já postados nelas. Então, basta ocultá-las! Certo? 

DISCIPLINA 
REALIZAÇÃO 

1ºs aos 3ºs  

L. Portuguesa & Espanhol 

31/03 (quarta-feira) 13h30 às 17h30 

Geografia & Sociologia 

Matemática & Arte & Ed. Física 

Química & Inglês 

Biologia & Filosofia 

Física & História  

      Centro Educacional Sesc Cidadania 

Roteiro Semanal -  29 de Março a 10 de Abril - 1ª Série 

 



Uma novidade: Concluímos os cadastros na plataforma Iônica e, de agora em diante, vocês 

poderão utilizá-la seguindo os passos indicados: Acesse “souionica.com.br” ou 

“sescgo.souionica.com.br” > Login: seu e-mail sescgoon (o mesmo usado no Teams) > Senha: 

Ionica1234 (Atenção! O “Ionica” da senha inicia com a letra “I” maiúscula. A senha deverá ser 

alterada no primeiro acesso). Tenha em mãos o código fornecido junto com o material 

didático/sistema de ensino. Explorem a plataforma, façam seus cadastros e testem o que vocês 

conseguem fazer por lá, pois teremos mais uma grande novidade.  

Visando nosso preparo para os processos seletivos Enem e Vestibulares, entre os dias 09 e 10/04, 

faremos o primeiro simulado pela plataforma estuda.com!!!  

Simulado online: ele vai ser aplicado nos dias 09 e 10 de abril (6ª e Sábado), da seguinte maneira: 

1as séries, são 90 questões e a redação, 1º dia: Linguagens e Códigos (inclui redação) e Ciências 

Humanas, e 2º dia: Matemática e Ciências da Natureza; 

2as séries: 120 questões e a redação; 1º dia: Linguagens e Códigos (inclui redação) e Ciências 

Humanas, e 2º dia: Matemática e Ciências da Natureza; 

3as séries, são 180 questões e a redação; 1º dia: Linguagens e Códigos (inclui redação) e Ciências 

Humanas, e 2º dia: Matemática e Ciências da Natureza; 

- nesses dias, a nossa atividade pedagógica será o simulado, então não haverá aulas. 

 

Qualquer dúvida, esclareçam com seus professores e/ou com a orientação educacional. Estamos 

aqui para ajudar! Um forte abraço a todos! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Horário de aulas online 
 

 

Turma 1ª A      

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

07:00 BIO I LPL FIS I HG SOC MAT I 

07:50 MAT II BIO I QUI II QUI II ART HB 

08:40 FIS II GEO I GEO II BIO II ING LPL 

09:30 ED.FIS BIO II QUI I FIL QUI I HG 

10:40 MAT I MAT II LPG LPG GEO II LPPT 

11:30 ING FIS II MAT I ESP FIS I LPPT 

12:20 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
 

 

Turma 1ª B      

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

07:00 MAT I GEO II QUI I LPPT QUI II HB 

07:50 HG LPG FIS I LPPT LPL MAT I 

08:40 FIL BIO I QUI II ART SOC BIO II 

09:30 BIO II FIS II ING LPL FIS I MAT II 

10:40 ED.FIS QUI I MAT I GEO II MAT II HG 

11:30 FIS II LPG BIO I ING GEO I ESP 

12:20 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Turma 1ª C      

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

07:00 MAT II LPG MAT I QUI II QUI I LPPT 

07:50 ED.FIS LPL FIS II HB GEO II LPPT 

08:40 BIO I BIO II ART SOC HG HG 

09:30 ING LPL FIS I FIS II BIO II MAT I 

10:40 FIL GEO I ING ESP FIS I LPG 

11:30 MAT I QUI I GEO II BIO I MAT II QUI II 

12:20 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
 

 

 

Turma 1ª D      
  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

07:00 BIO II MAT II LPPT ART ING QUI I 

07:50 ING GEO II LPPT MAT II HG QUI II 

08:40 ED.FIS LPG MAT I HG FIS I MAT I 

09:30 MAT I FIL FIS II BIO II LPL GEO I 

10:40 LPL BIO I GEO II SOC QUI I ESP 

11:30 FIS II HB FIS I QUI II BIO I LPG 

12:20 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
 

 

 

Turma 1ª E      

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

07:00 ED.FIS MAT I SOC ING HG BIO II 

07:50 FIS II MAT II MAT I QUI I ING MAT II 

08:40 HG FIL FIS I LPL GEO I ESP 

09:30 QUI II GEO II GEO II ART BIO I QUI II 

10:40 LPPT LPG FIS I HB LPPT LPL 

11:30 LPG BIO I FIS II BIO II QUI I MAT I 

12:20 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
 

 

 

 

➔ Arte – Professora Sthephane  
 

➢ Atividade avaliativa N2:  

Vivemos um momento de intensas mudanças na cultura brasileira. Essa dinâmica, que envolve a música, as 

artes cênicas e visuais e diversas outras formas de expressão, tem causado uma série de tensões. Para 

alguns, estamos assistindo a um renascimento da cultura brasileira em novos moldes, com novos atores e 

linguagens impactantes, refletindo a diversidade atual da nossa sociedade e a necessidade da atualização 

de alguns de seus valores. Para outros, trata-se do resultado do império da comunicação de massa e do 

fracasso das políticas educacionais, fatores que atuariam de forma a restringir fortemente a capacidade 

crítica e de apreciação estética de toda uma geração.   

A partir das ideias apresentadas no texto precedente, discorra sobre os desafios da cultura e do exercício da 

cidadania na sociedade brasileira contemporânea.  

➢ Produza um texto sobre a sua análise.  

➢ Enviar o arquivo no Teams formato PDF.  

➢ Prazo: 29/03 a 10/04.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

➔ Biologia I – Professor Alexandre 
 

➢ Olá meus queridos alunos, aqui vai nosso segundo roteiro semanal. Preste bastante atenção nas 

instruções, e fique de olho nos prazos de entrega!!! 

➢ Resolver as listas disponíveis no canal: Biologia 1 na plataforma Teams: 

o 01 - Save the planet (Introdução a Ecologia) 

o 02 - Pac-Man (Cadeias alimentares) 

 

As listas contemplam vários exercícios que serão trabalhados posteriormente. 
 

 

 

➔ Biologia II – Professor Amarildo 
 

➢ Atividade para semana: 

➢ Teremos Aulas online no horário determinado para sua turma – Tema: Proteínas – (Vol. 3 – págs. 20 

a 28) com resolução dos exercícios 11 a 16 das págs. 50 a 52.   

➢ Sua participação nas aulas é muito importante. Nelas você vai tirando as dúvidas. 

➢ Atividade avaliativa N2 – será disponibilizada do dia 08 a 10/04 na Plataforma Teams (na aba: 

Trabalhos).  

➢ Conteúdos: Proteínas. 

➢ Material para estudo você encontra no “Arquivo” do Teams e no Livro Vol. 3. 

Um abraço!!! 
 

 

 

➔ Educação Física – Professora Maura 
 

➢ Foi muito boa a experiência online de avaliações N1. Muito obrigada, por ter mantido a ética, e feito 

o papel de estudante investigativo, crítico e empenhado. 

 

                           
 

Neste trimestre teremos as seguintes avaliações: 

1. Relatório: cuidados com a pandemia (para todos os alunos e que servirá como nota de Avaliação N2). 

(Atividade postada na sala 1º E online. Prazo vencido.) 

2. Prática:  atividade física x exercícios físicos (para os alunos que participaram das aulas presenciais. 

Avaliação N2). 

3. Scrapbook: Memorial Ativo (para todos os alunos e que também será uma Avaliação N2 Avaliação 

N2). (Data de entrega: 30/03. Local: Turmas 1ª A e B – 1ª C, D e E, do Teams) 

4. N1, com os conteúdos citados acima. 
 

SUBSTITUTIVAS: 

1. Relatório sobre a importância da caminhada (para alunos do sistema 100% online ou aqueles que, por 

motivos particulares, perderam a aula prática). Encaminhar por e-mail, até 30/03/2021. 

2. Vídeo com uma coreografia da dança africana Azonto (para alunos que tenham perdido uma das 

avaliações citadas acima). (Tarefa substitutiva) Encaminhar por e-mail até 30/03/2021. 
 

As atividades não serão consideradas após as datas apresentadas neste roteiro. 

 



 

Esta semana estaremos em aula prática com o tema yoga, o 

modo de vida de conexão corpo, mente, espírito.  

PRÁTICA- no sistema online. 
 

➢ Yoga - Prática que tem como objetivo trabalhar o corpo e a 

mente de forma interligada, com exercícios que auxiliam para o 

controle do estresse, ansiedade, dores no corpo e na coluna, 

além de melhorar o equilíbrio e promover a sensação de bem 

estar e a disposição, podendo ser praticada por homens, 

mulheres, crianças, adolescentes e idosos. Um modo de vida 

para a compreensão e domínio do ser por ele mesmo. 

PRÁTICA- no sistema online. 

Tire uma foto da sua(s) posse(s) de yoga preferida(s), sejam elas as que realizamos nas aulas ou não, e faça 

um relato justificando a sua escolha, contando os benefícios que a prática desta postura traz a sua vida.  

Data de entrega: até o dia 16/04. Local: nas cinco turmas 1ª A, B, C, D e E, do Teams. 
 

 

 

 

➔ Espanhol – Professora Gladys 
 

➢ Hacer los ejercicios  de la  página 88, 91 y 92 del libro.  

➢ Entregar hasta el día 07/04/2021.  

➢ Las tareas del libro hay que hacerlas en él mismo y entregarlas en actividades por el Teams, 

colocando el nombre en la actividad.  

➢ Los alumnos que están haciendo las actividades en el cuaderno, por favor, hay que colocar el 

enunciado y las frases del ejercicio completas.  

➢ Las actividades valdrán notas  para la composición del promedio trimestral.  
 

 

 

➔ Filosofia – Professor Dalcivan  

➢ Atenção para o prazo de entrega das atividades 

➢ Atenção! Postar, no Teams, os exercícios do livro - volume 2, página 15 -Exercício 1, a e b; página 

16, exercício - 2, a e b. 
 

 

 

➔ Física I – Professor Christian  
 

➢ A tarefa desta semana será a ATIVIDADE 5, resolução de exercícios. Para acessar esta atividade basta 

seguir o passo a passo que segue abaixo. Você terá o prazo de 29/03 a 10/04, até as 23h59 para 

realizá-la. 

➢ Não haverá prorrogação no prazo limite de envio desta atividade. 

➢ Para acessar a tarefa você deve seguir o seguinte passo a passo: 

1) Acesse o Teams; 

2) Vá até  a sua turma 1 a A , 1a B, 1a C, 1a D ou 1a E  -  EM - 2021 

3) Geral; 

4) Trabalhos; 

5) ATIVIDADE 5 DE  FÍSICA 1 - Prof. Christian Hummel  

6) Resolva a atividade novamente e poste-a. 
 

Prova Substitutiva de N1 de Física - 31/03/21 - 13:30 às 17:30  

Conteúdo de Física 1 

Volume 1 - Ordem de Grandeza, Notação Cientifica e Unidades do Sistema Internacional - SI 

Volume 2 - Conceitos Iniciais de Cinemática, Velocidade Média e Movimento Uniforme  
 

Qualquer dúvida entre em contato comigo. 

E-mail: christian.sescgo@gmail.com 
 

 

 

mailto:christian.sescgo@gmail.com


 

 

➔ Física II – Professor Vilson 
 

➢ Atividade N2: 

➢ Atualidades – Medindo a chuva. 

➢ Disponível no TEAMS, de 27 a 31 de março até 23:59. 

➢ Entrega obrigatória. 
 

 

 

➔ Física II – Professor Fernando Takeo  
 

➢ N2 pelo Forms 1D 1E – Atualidade – Medindo a chuva (No TEAMS).   

– é de entrega obrigatória. De 27 a 31 de março até 23:59  

➢ Lista de Exercícios de Leis de Newton pelo Forms 1D 1E (No TEAMS).   

– não é de entrega obrigatória. De 5 a 10 de abril até 23:59  
 

 

 

➔ Geografia – Professora Keyla 
 

➢ Relembrando os combinados em sala: 

• Estudar projeções cartográficas e escala para atividade avaliativa dia 09/04; 

• Data 09/04 a 10/04; 

• Duração: 24h; 

• Valor:  10,0. 

➢ ORIENTAÇÃO: 

• Organize sua rotina de estudo; 

• Resolva as atividades do livro em conformidade com as explicações; 

• Ficar atento ao andamento do conteúdo, procurando sempre verificar se está assimilando bem. 

• Conforme combinado em sala, irei cobrar as atividades do final do livro, procure organizar seu tempo 

para não gerar acúmulo de atividades. 

• Resolver as atividades do caderno de atividades MAIS – gradativamente; 

• Não fique com dúvida; 

• Seu sucesso me faz feliz; 

• Conte comigo, estou a disposição para o que você precisar; 

• VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHO! 

• AMO VOCÊ! ❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 
 

 

 

➔ História do Brasil – Professor Guilherme 
 

➢ Queridos e Queridas, para a semana posterior as Avaliações, por gentileza resolver as questões do 

capítulo: A invenção da América – Das páginas 78 até 106. Não se apavorem, as questões estão no decorrer 

do conteúdo (kkkkkk). A atividade será criada no Teams e deverá ser postada na mesma plataforma. 

➢ A resolução e entrega desta atividade, compete a uma nota de N2. 

➢ Data de entrega: 31/03/2021. 

➢ Sua presença nas aulas e participação é de suma relevância! 

➢ É uma oportunidade de ouro, para interagir e perguntar sobre o conteúdo, esclarecer dúvidas ou 

questões pertinentes ao nosso conteúdo. 

➢ Sua participação é fundamental. 

➢ O processo de ensino é uma via de mão dupla. 
 

 

 

➔ História Geral – Professor Reinaldo  
 

➢ Fazer a atividade sobre Fenícios e Persas, como nota de N2, tendo como prazo para entrega até o 

dia 03/ABRIL/2021. 

➢ A atividade será postada pelo professor na plataforma TEAMS. O aluno, por sua vez, também 

enviará pela mesma plataforma a tarefa respondida. 



➢ OBS.: O texto para a realização da tarefa encontra-se na Plataforma Iônica da FTD, Livro do Aluno, 

vol. 2 da 1ª série. 

Abração a todos.  
 

 

 

➔ Inglês – Professora Adriana 
 

➢ Dear student,  

It is our first homework of the second term.  

You are supposed to print it and answer the question in the sheet of paper.  

If you prefer, you can copy the questions in the notebook before answering them    

Only answers in the notebook won’t be accepted and your homework won’t be validated.  

The deadline to send me back is on March 29th.  

Good work!  
 

Text comprehension: Emoticons and symbols aren't ruining language... 
 

 

 

➔ Língua Portuguesa LPG – Professora Rosilene – Turma A 
 

➢ Resolução dos exercícios 18 ao 27 p. 46 à 50 do livro Estudo de Linguagem Vol. 2. 

➢ Data: Postar atividade (em PDF) no Teams até as 18h do dia 30/03.  
 

 

 

➔ Língua Portuguesa LPG – Professora Ana Flávia – Turmas B, C, D, E 
 

➢ Olá, turma. Espero que esteja tudo bem com todos vocês 😊💕 .  

➢ Resolução dos exercícios 18 ao 27, página 46 à 50. Livro: Estudo de Linguagens - Volume 2.  

➢ Resolução dos exercícios 28 ao 34, página 54 à 57. Livro: Estudo de Linguagens - Volume 2.  

➢ Entrega: 29/03 até às 18h. 
 

 

 

➔ Língua Portuguesa LPL – Professor Rafael 
 

➢ CONTEÚDOS PARA SEGUNDA CHAMADA DA AVALIAÇÃO N1, A SER APLICADA DAS 13H30 

ÀS 17H DO DIA 31/03/2021, NO TEAMS: 

- TEORIA DA NARRATIVA (Ver análises do conto “Dentro da Noite”, de João do Rio, em slide no canal 1ª 

online> Canal de Literatura> Aula 01 – Análise do conto...) 

- TEORIA DO POEMA (Ver análises de poema, em slide no canal 1ª online> Canal de Literatura> Aula 02 – 

Análise teórica de poemas...) 

- O CONCEITO DE LITERATURA (Ver aulas e lista sobre o assunto, em slide no canal 1ª online> Canal de 

Literatura> Aula 03 – O conceito de Literatura.) 

- AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE LITERATURA (Ver slide sobre as correções da prova, no canal 1ª online> 

Canal de Literatura> Aula 04 – Correção de Avaliação Diagnóstica) 

- FUNÇÕES DE LINGUAGEM (Ver slide sobre conteúdo, no canal 1ª online> Canal de Literatura> Aula 04 – 

Funções de Linguagem) 

➢ AULAS ENTRE 29 E 31/03 (para as turmas em que houver aula, devido ao recesso) 

1ª e 2ª AULAS: Término e/ ou Início de discussão sobre Teoria de Resposta ao Item (mecanismo de 

elaboração e correção das provas Enem.  

➢ AULAS ENTRE 05 E 10/04:  

1ª AULA: Término de Apontamentos acerca da Teoria de Resposta ao Item. 

2ª AULA: INTELIGÊNCIA EMOCIONAL: Faremos uma dinâmica em que se exigirá que vocês, como alunos, 

expressem seus pontos de vista a respeito de determinadas situações. Portanto, mais do que nunca, 

estejam prontos a abrir microfones ou a digitar, pois precisaremos da participação ativa do grupo. 

ATENÇÃO: Leitura obrigatória para o primeiro trimestre! Assim que finalizarmos as discussões, vamos fazer 

uma prova sobre os contos abaixo ainda no Primeiro Trimestre: 1- Pai contra Mãe (PAS- UNB) (Machado de 

Assis); 2- A igreja do diabo (Machado de Assis); 3- A cartomante e O Enfermeiro (Machado de Assis); 4- A 

hora e a vez de Augusto Matraga (Guimarães Rosa); 5- O burrinho Pedrês - Guimarães Rosa; 6- O alienista 



(Machado de Assis); 7- “A Nova Califórnia” - Lima Barreto; 8- "O Homem que Sabia Javanês", de Lima 

Barreto; 9- “O bebê de tarlatana rosa”, de João do Rio; 10- “Negrinha”, de Monteiro Lobato; 11- “Sem 

Olhos” – Machado de Assis; 12- “A Causa Secreta” – Machado de Assis; 13- “O Defunto” – Thomaz Lopes; 

14- Amor - Clarice Lispector; 15- Nós matamos o cão tinhoso (Luis Bernardo Honwana) OBS: 

Disponibilizarei todos esses contos em pdf no site da escola e no Teams. No entanto, vocês também 

podem ler as versões disponíveis pela internet. Como são obras clássicas, as edições são fiéis. 
 

 

 

➔ Língua Portuguesa LPPT – Professora Rosilene 
 

➢ Responder formulário avaliativo sobre o livro "Diário de uma favelada" disponível no Teams. 

➢ Data: formulário disponível até 06/04 às 23:59 (todas as turmas). 

➢ Assistir à webinar Senac Infinite "Woman-Tech" às 19h (youtube.com/senacgoias), dia 30/03, para 

desenvolver trabalho interdisciplinar Redação/Geografia, produção de texto dissertativo argumentativo 

após análise de coletânea e abordagem temática durante as aulas dos professores de redação e de 

geografia. 
 

 

 

➔ Matemática I – Professora Heloísa 
 

➢ Material Sistema de Ensino FTD vol. 1 – nos dias 29/03 a 31/03 iremos trabalhar operações com os 

Números Reais p. 53 e 54. Trabalharemos em sala os exercícios 42 ao 46 (p. 54 até p. 56) e o ENEM EM 

FOCO p. 57 – exercícios 2 ao 4.  

➢ Material Sistema de Ensino FTD vol. 1 – nos dias 05/04 a 10/04 iremos trabalhar Plano Cartesiano p. 

10 até p. 13. Trabalharemos em sala os exercícios 1 ao 4 p.13 e p. 14. 
 

 

 

➔ Matemática II – Professora Kátia 
 

➢ Entregar a TAREFA 5: 

Livro-Volume 12: 

p.19, exercício: 1. 

Caderno +, Volume 12: 

p.5, exercício: 1. 

p.6, exercício: 3 

p.14, exercício: 21. 

➢ Data de entrega: 10/04/2021. 
 

 

 

➔ Química II – Professor Frederico 
 

➢ Na semana de 29 de março a 31 de março - trataremos dos seguintes temas nas nossas aulas: 
 

• 1ª aula da semana: ATIVIDADE SOBRE OS MÉTODOS DE SEPARAÇÃO DE MISTURAS (M.S.M.). 
 

As aulas do Teams estarão disponíveis em minha classe (QUÍMICA 2), para os alunos que não 

puderam assistir às aulas ao vivo. 
 

➢ Atividade avaliativa de N2, Química 2. 
 

➢ Utilizando o arquivo da aula sobre M.S.M. e a internet, 
 

1) Faça em forma de mapa mental ou em forma de resumo um estudo sobre os métodos de separação de 

misturas homogêneas e heterogêneas e suas aplicações. 
 

➢ A atividade deve ser entregue MANUSCRITA; 

➢ Responda a atividade em uma folha de fichário ou A4, coloque o nome completo, a turma e a data; 

➢ Tire foto de sua atividade e envie como anexo no link disponível em tarefas - "QUÍMICA II - 

ATIVIDADES SOBRE OS M.S.M.", disponível no Teams. É importante que o arquivo esteja legível e 

de modo vertical. 



➢ Use CANETA AZUL ou PRETA para responder; 

➢ Data de entrega: até o dia 09/04 às 18h. 

➢ Atividades encaminhadas após o prazo não serão avaliadas. 
 

➢ Na semana de 05 de abril a 10 de abril - trataremos dos seguintes temas nas nossas aulas: 
 

• 1ª aula da semana: GRANDEZAS QUÍMICAS: CONCEITOS GERAIS. 

• 2ª aula da semana: GRANDEZAS QUÍMICAS: CONCEITOS GERAIS. 
 

As aulas do Teams estarão disponíveis em minha classe (QUÍMICA 2), para os alunos que não 

puderam assistir às aulas ao vivo. 
 
 
 

➔ Sociologia – Professor Dalcivan 
 

➢ Atenção para o prazo de entrega das atividades. 

➢ Atenção! Postar, no Teams, os exercícios do livro - volume 1, página 109 – Exercícios: 5, 6 e 7. 

➢ Atenção: Os exercícios de números 5 e 6, diz que é para reunir-se com colegas, contudo, 

desconsiderem a parte de reunir com os colegas, e faça-os individualmente. 

➢ Observação: caso sua turma já tenha realizado tais exercícios, agora é só postar no local indicado. 

 
 

 

• E-MAIL DOS PROFESSORES: 
 

keylavazsilva.sescgo@gmail.com – Professora Keyla 

christian.sescgo@gmail.com – Professor Christian 

alexandre.fsescgo@gmail.com – Professor Alexandre Ferreira 

rafael.fariassescgo@gmail.com – Professor Rafael 

gladys.sescgo@gmail.com – Professora Gladys 

alexandre.aires.sescgo@gmail.com – Professor Alexandre Aires 

dalcivan.sescgo@gmail.com – Professor Dalcivan 

mariana.sescgo@gmail.com – Professora Mariana 

rosilene.sescgo@gmail.com – Professora Rosilene 

sthephane.sescgo@gmail.com – Professora Sthephane 

marceloh.sescgo@gmail.com – Professor Marcelo Honório 

guilhermehistoria.sescgo@gmail.com – Professor Guilherme 

caiado.sescgo@gmail.com – Professor André 

silveiraadriana656@gmail.com – Professora Adriana 

vilson.sescgo@gmail.com – Professor Vilson 

amarildoterra.sescgo@gmail.com – Professor Amarildo 

daniellaluisa.sescgo@gmail.com -  Professora Daniella 

katialima.sescgo@gmail.com – Professora Kátia 

heloisamacedo.sescgo@gmail.com – Professora Heloísa 

reinaldolima.sescgo@gmail.com – Professor Reinaldo 

takeof.sescgo@gmail.com – Professor Fernando Takeo 

fred.sescgo@gmail.com – Professor Frederico 

maura.correia.sescgo@gmail.com – Professora Maura 

marcelom.sescgo@gmail.com – Professor Marcelo Moreira 

anaflaviasesccidadania@gmail.com – Professora Ana Flávia 
 

 

 

• E-MAIL DAS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS: 
 

lalmeida@sescgo.com.br – Coordenadora Pedagógica Luciene 
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amanda.deus@sescgo.com.br – Coordenadora Super Médio Amanda 
 

 

 

• E-MAIL DA ORIENTADORA EDUCACIONAL: 
 

karine.barbosa@sescgo.com.br – Orientadora Educacional Karine 
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