
COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS 
CUIABÁ - MT 

 

CALENDÁRIO DE RECUPERAÇÃO – 5º ANOS - 1º TRIMESTRE 

AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DISPONÍVEL DAS 7 HORAS ATÉ 22 HORAS  

 

DATA DISCIPLINA CONTEÚDOS 

03/08/2020 
Segunda – feira 

INGLÊS 
 

- Unidade 3 – página 56 até a 68 
- Unidade 4 – página 76 até a página 88. 

 
03/08/2020 

Segunda – feira 

 
ENSINO 

RELIGIOSO 

 Unidade 1-A terra Geme, páginas 8 a 42. 
-Mudanças climáticas e desmatamento; 
-Água nas religiões; 
-Desperdício de alimentos; 
-Consumismo; 
-Lixo e coleta seletiva; 
-Degradação social, humana e ambiental. 

 
04/08/2020 

Terça – feira 

 
HISTÓRIA 

 Os povos antigos da América, páginas 36 a 49. 
-A ocupação da América; 
-Os Olmecas; 
-Os Teotihuacanos; 
-Os Maias. 

 Organizações políticas do passado e do presente, páginas 50 a 63. 
-As primeiras cidades; 
-As cidades-estados; 
-Dos chefes dos clãs aos faraós; 
-Grécia e Roma na antiguidade; 

-A atual organização política do Brasil. 

05/08/2020 
Quarta – feira 

 
PORTUGUÊS 

 Gênero textual: Narrativas de ficção e Roteiro de cinema. 
Discurso direto e indireto, páginas 62 a 64. 
 Verbos – Tempos verbais no modo indicativo, páginas 80 a 83. 
  Verbos terminados em am e ão, páginas 84 a 86. 

 
06/8/2020 

Quinta – feira 

 
CIÊNCIAS 

 A importância da água, páginas 36 a 47. 
-Usos da água; 
-Como funciona uma hidrelétrica; 
-Diferentes fontes de energia; 
 Água e cidadania, páginas 48 a 61. 
-Gestão sustentável; 
-A produção de resíduos e a água; 
-Vamos cuidar dos rios e oceanos! 

06/08/2020 
Quinta – feira 

 
GEOGRAFIA 

 

 Fontes de energia, páginas 34 a 45. 
-Fontes de energia não renováveis; 
-Fontes de energia renováveis; 

 Brasil: setor energético, páginas 46 a 57. 
-Principais fontes energéticas; 
-Matriz energética brasileira. 

07/08/2020 
Sexta – feira 

MATEMÁTICA  Plano Cartesiano, páginas 58 a 69: -Localização; 
-Noções de coordenadas cartesianas. 

 Números na forma de fração, páginas 70 a 84. 
-Número misto; 

-Frações equivalentes. 

 


