
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 14 às 14:30h Inglês 

21/09 
Segunda-feira 

 

de 14:40 às 15:10h História 

22/09 
Terça-feira 

 

de 14 às 14:30h Língua 
Portuguesa 

23/09 
Quarta-feira 

 

de 14 às 14:30h Matemática 

24/09 
Quinta-feira 

 

de 14 às 14:30 Ciências 

25/09 
Sexta-feira 

 

de 14 às 14:30 Geografia 

25/09 
Sexta-feira 

 

de 14:30 às 15:10 Ensino 
Religioso 

 
 

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 
5º ANOS C e D 

 2º TRIMESTRE – 1ª ETAPA ON – LINE 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDOS VALOR 

INGLÊS 21/09 
Segunda – feira 

CLIL Project 1, 2 e 3 do livro 5ª 
Pages 48 a 53 – CLIL 1 
Pages 70 a 73 – CLIL 2 
Pages 90 a 93 – CLIL 3 

 
5,0 

 
HISTÓRIA 

 

21/09 
Segunda – 

feira 

Capítulo 5: Histórias contadas e Histórias 
registradas – páginas 65 a 75 
Capítulo 6: Diversidades culturais – páginas 77 a 
87 

 
5,0 

 
PORTUGUÊS 

22/09 
Terça – feira 

Capítulos 5 e 6. 
• Gêneros textuais: Paródia, Ciberpoemas e 

minicontos. 
• Coesão textual, páginas 102 a 105. 
• Metáfora, páginas 122 a 125. 
• Uso de mau ou mal, páginas 126 a 128. 

 

 
 

5,0 

 
MATEMÁTICA 

23/09 
Quarta – feira 

Capítulo 05. 
• Números na forma decimal – páginas 100 

a 129. 
Capítulo 06 

•  Polígonos – 130 a 151. 

 
 

5,0 

 
CIÊNCIAS 

24/09 
Quinta– feira 

 

Capítulo 5: Flutua, afunda e dissolve - páginas 
63 a 73 
Capítulo 6: Esquenta, acende, estica, resiste e 
atrai – páginas 75 a 85 

 
5,0 

 
GEOGRAFIA 

25/09 
Sexta – feira 

Capítulo 5: Questões ambientais - páginas 59 a 
67 
Capítulo 6: Brasil: Áreas urbanas e ambiente – 
páginas 69 a 81 

 
5,0 

 
ENSINO 

RELIGIOSO 

25/09 
Sexta - feira 

• Narrativa da Criação – Hinduísmo. 

• Narrativa da Criação – Povos indígenas. 

• Narrativas da Criação – Religiões 
Africanas. 
Livro páginas 49 a 60. 

5,0 

 


