
 

 

Brasília, janeiro de 2018. 

Assunto: SIGMAIS 

 

Prezado responsável, 

 Em 2018, o Centro Educacional Sigma, acreditando na prática sistematizada da tarefa de 
casa, dará continuidade aos módulos de exercícios regulares, chamados de SIGMAIS. 

 A finalidade desse projeto é auxiliar na construção da autonomia e da responsabilidade 
do(a) nosso(a) aluno(a), provocando a reflexão sobre o que está sendo estudado, possibilitando 
a prática das habilidades aprendidas. Acreditamos que o SIGMAIS é um valioso instrumento de 
aprendizagem. 

 Esses módulos de exercícios para casa serão organizados da seguinte maneira: 

 5 questões de Matemática; 
 5 questões de Língua Portuguesa; 
 5 questões de História; 
 5 questões de Geografia; 
 5 questões de Ciências- no caso do 9o ano, haverá 5 questões de Física e/ou Química; 
 2 questões de Inglês e 2 questões de Espanhol. 

 

 É importante lembrar que a realização dessa tarefa será parte da avaliação do período, 
com peso na média do aluno de 10%. Os alunos receberão os módulos de exercícios e terão uma 
semana para resolver as questões. O Sigmais será conferido e devolvido, para que seja corrigido 
na própria sala de aula. 

 Segue o calendário de entrega e de recolhimento. 

1o Período 
Sigmais Entrega Recolhimento 
1 02 de fev. 09 de fev. 
2 23 de fev. 02 de mar. 
3 23 de mar. 02 de abr. 

2o Período 
Sigmais Entrega Recolhimento 
4 13 de abr. 20 de abr. 
5 20 de abr. 27 de abr. 
6 23 de maio 30 de maio 
   



 

 

   
3o Período 

Sigmais Entrega Recolhimento 
7 03 de ago. 10 de ago. 
8 24 de ago. 31 de ago. 
9 14 de set. 21 de set. 

4o Período 
Sigmais Entrega Recolhimento 
10 21 de set. 28 de set. 
11 11 de out. 19 de out. 
12 19 de out. 26 de out. 
   

 

Colocamo-nos à disposição para prestarmos mais esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

 
Carolina Witzke Darolt 
Supervisora do EF - anos finais 
 


