
  

Atenção: Durante os dias de Provas Complementares desta etapa não haverá aula, será 
postada na(s) sala(s) de aula a(s) aulas de revisão para a avaliação do dia. 
Lembramos que a Entrega de Boletins, conforme divulgado no último informativo, será dia 
30/12 e após esta data, os alunos aprovados por média estarão de férias e os que não 
alcançarem permanecem em recuperação até o dia 11/01/2021 
Todas as Provas complementares tem valor 10,0 pontos. 
 

 

COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS 
CUIABÁ - MT 

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÃO - PROVA COMPLEMENTAR  –   2º ANOS  

DATA  DISCIPLINA CONTEÚDOS 

 
22/12 

terça-feira 
 

 
   Língua 

Portuguesa 

Verbos; Pronomes, Sinônimos e Antônimos 
Entrevista ; Relatos de experimentos 
Vocabulário e uso no dicionário 
Livro capítulos 11 e 12.  

22/12 
terça-feira 

Educação 
Física 

Treino Hit. Postado na sala de aula da Plataforma Google. 
Enviar um vídeo ou 5 fotos da realização do treino para o e-mail: 
brunetto@ccjmt.com.br 

 
22/12 

terça-feira 

  
Arte 

 
 

  Atividade de bate copos. O aluno deverá escolher uma música e 
enviar uma gravação para o e-mail do professor até a data da 
avaliação com a atividade trabalhada em sala. 
jonathan@ccjmt.com.br 

23/12 
quarta-feira 

  Matemática 
 

Tabelas e gráficos , Medidas de tempo 
Probabilidade , Livro capítulos 10, 11 e 12. 

23/12 
quarta-feira 

Inglês Unidade 7 - Let’s have fun! - livro   2B 
Páginas 48 a 56 

23/12 
quarta-feira 

 
Geografia 

 Indo de um lugar para outro, Meios de comunicação 
Transportes e questões ambientais. Livro capítulos  10, 11 e 
12. 

28/12 
segunda-feira 

 
Ciências 

As plantas e o ambiente. O Sol se movimenta? 
Interferência do Sol. Livro capítulos  10, 11 e 12. 

28/12 
segunda-feira 

 
História 

 

Para além da minha casa: o meu bairro. Todos fazemos parte 
Os trabalhos do presente e os trabalhos do futuro 
Livro capítulos 10, 11 e 12. 

 
28/12 

segunda-feira 

 
Ensino 

Religioso 
 
 

Toque do sagrado. A casa sobre a rocha 
O raio X do Bairro. Eu tenho amigos 
Eu vivo e preciso dos outros. E eles precisam de mim 
O outro me é dado como presente 
Livro páginas 70 a 89. 


