
COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS – 2020 
 

Período de Avaliação de 21 a 25/09 
Srs Pais e responsáveis, 

• Não teremos aulas no período de 21 a 25 de setembro para que os alunos se dediquem as 
avaliações.  

 As avaliações não serão realizadas na Plataforma Edebê, serão na Plataforma Google For 
Education, na Sala de Aula Virtual - você encontrará a avaliação do dia e disciplina 
correspondente no Tópico Avaliações, conforme realizamos nas atividades em formulário 
com os alunos, da mesma maneira. 

• Para iniciar a avaliação saia de todas as contas G-Mail inseridas no dispositivo. Deixe logada 
apenas a conta institucional (nome@aluno.ccjmt.com.br) para evitar conflito de contas. 

• Durante a avaliação não é permitido abrir outra aba, pois a Plataforma pode entender que 
você abandonou o documento, resultando no cancelamento de envio de suas respostas. 

• Para ter certeza que a avaliação foi enviada sem nenhum problema você receberá no seu 
E-mail uma cópia das suas respostas (espelho de resposta) enviadas pelo Formulário do 
Professor. 

• Faça as avaliações de preferência em dispositivos de mesa (PC) ou notebook evitando 
instabilidade na sua conexão. 

• Os Professores estarão nas salas conforme seu horário a seguir para esclarecer dúvidas do 
conteúdo e de acesso. 

 

Horário de atendimento dos professores 
 

Atendimento para esclarecimento de dúvidas de conteúdo e de acesso. 
 

Data Horário  Disciplinas 

21/09 
Segunda-feira 

 

de 8 às 8:30h Língua 
Portuguesa 

22/09 
Terça-feira 

 

de 8 às 8:30h História 

22/09 
Terça-feira 

 

de 8:40 às 9:10h Ciências 

23/09 
Quarta-feira 

 

de 8 às 8:30h Inglês 

24/09 
Quarta-feira 

 

de 8 às 8:30 Matemática 

25/09 
Sexta-feira 

 

de 8 às 8:30 Ensino 
Religioso 

25/09 
Sexta-feira 

 

de 8:40 às 9:10 Geografia 

 
 

Nesse calendário você terá tempo destinado para realização das avaliações, pois 
estaremos de prontidão para auxiliar em caso de problemas de acesso. Caso você não 
consiga por qualquer motivo, poderá realizá-la até às 22 horas da data agendada. 

 
 
 
 



Calendário e conteúdo de Provas 
3º ANOS  A e B 

 2º TRIMESTRE – 1ª ETAPA ON – LINE 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDOS VALOR 

 
 

Língua 
Portuguesa 

 
 

21-09 
Segunda-

feira 

• Gêneros textuais: Canção e Tirinhas 
Características dos gêneros textuais. 
Interpretação de texto. 
Gramática: Classificação quanto ao número 
de sílabas / Sílaba tônica / Classificação 
quanto à sílaba tônica. Marcas de nasalidade. 
Livro páginas 124 a 126 e 134 a 148. 

• 5,0 

História 22-09 
Terça-feira 

 Nas aventuras do Patrimônio natural 
brasileiro 

Livro páginas 80 a 91 

• 5,0 

Ciências 22-09 
Terça-feira 

• Planeta Terra 
Conhecendo o chão que pisa 
Livro páginas 56 a 77. 
 

• 5,0 

Inglês 23-07 
Quarta-

feira 

 

Unidade 3 – A medieval house 
Estrutura gramatical – Where is the ...? It’s in 
the ... 
Vocabulário: bathroom, bedroom, dining 
room, kitchen, living room, yard, bed, chair, 
couch, refrigerator, shower, stove, table, 
wardrobe. 
Páginas: 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 66 e 67. 
Unidade 4 – Portrait Art 
Estrutura gramatical: how are you feeling 
today? I’m ...Is he/she ...? 

 Yes, he/she is. No, he/she isn’t.  Are you...? 
Yes, I am / No, I’m not. 
Vocabulário: beautiful, big, fat, happy, hungry, 
sad, scared, sick, small, thin, tired, ugly. 
Págs:78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90 

.  

• 5,0 

Matemática 24-09 
Quinta-

feira 

• Situações-problema 

• Adição, subtração, multiplicação e 
divisão. 

• Números pares e ímpares. 

• Partes de um todo 
Livro páginas 114 a 132. 

• 5,0 

Ensino 
Religioso 

25-09 
Sexta-feira 

 

• O símbolo e suas mensagens. 
Livro páginas 54 a 65 

• 5,0 

Geografia 25-09 
Sexta-feira 

 

• O espaço rural. 
Município. 
Páginas 66 a 83 
 

• 5,0 

 


