
 

 

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 PROVAS COMPLEMENTARES – 5º ANOS C e D   

DATA  DISCIPLINA CONTEÚDOS 

22/12/2020 
terça-feira 

Língua  
Portuguesa 

 
 

Capítulo 11 - Ciência para todos - páginas 216 a 235 
Gênero textual: Artigos de divulgação científica. 
Conjunções.Uso de mas e mais. 
Capítulo 12 - Palavras e seus significados, páginas 236 a 256. 
Gênero textual : Verbete de dicionário. 
Concordância Verbal, uso de ponto e vírgula e dois pontos. 
Literatura: Monteiro Lobato : Aventuras no sítio. Ed. FTD. 

22/12/2020 
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 

22/12/2020 
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 

23/12/2020 
quarta-feira 

   Matemática 
 
  

Capítulo 11 - Probabilidade - páginas 226 a 241  capítulo 12 - 
Medidas de Tempo e de temperatura - páginas 242 a 255 

23/12/2020 
quarta-feira 

Inglês  
 

Unidade 7 do livro 5B 
Página 52 até a página 64 

23/12/2020 
quarta-feira 

   Geografia 
  

Capítulo 11 - Coordenadas Geográficas - páginas 132 e 
145.Capítulo 12: Planeta Terra - Páginas 146 a 159. 

28/12/2020 
segunda-feira 

Ciências 
 

Capítulo 11: Observando o céu – páginas 136 a 147. 
Capítulo 12: Movimentos dos astros – páginas 148 a 159 

28/12/2020 
segunda-feira 

História Capítulo 11 - Interpretando a História  - página 142 a 153. 
Capítulo 12: Fazendo História página 154 a 167. 

28/12/2020 Ensino Hospitalidade - páginas 103 a 105. 
Conversão Ecológica - páginas 106 a 111. 
Contemplação e descanso celebrativo - páginas 111 a 114. 



 
segunda-feira Religioso 


