
 

COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS 

CUIABÁ - MT 
 

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÃO - PROVAS COMPLEMENTARES    –    3º ANOS  
 

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. 
 

DATA  DISCIPLINA CONTEÚDOS 

 
22/12/2020 
terça-feira 

 
Língua 

Portuguesa 
 

Gênero textual: Relatórios de observação 
Acentuação gráfica – Palavras oxítonas 
Letras E e O no final das palavras 
Livro páginas 218 a 235. 

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 
 
 
 

Sistema Monetário Brasileiro: (Livro páginas 184 a 193). 
Medidas de tempo : (Livro páginas 200 a 207) 
Gráficos e tabelas. Adição, subtração, multiplicação e 
divisão. 

23/12/2020 
quarta-feira 

Geografia 
 

Clima. Livro páginas 122 a 131 

23/12/2020 
quarta-feira 

          Inglês 
         

Livro 3 B - Unidade 7 Buried Treasures. Páginas 50 a 57 

28/12/2020 
quarta-feira 

Ensino 
Religioso 

 
 

Festas populares  (Livro páginas 100 a 102) 
Festas religiosas (Livro páginas 103 a 106) 
Outras festas cristãs (Livro páginas 113 a 115) 
Festa do Natal ( Livro páginas 121 a 125) 

28/12/2020 
quarta-feira 

História O espaço de todos é também o meu espaço.(Livro páginas 118 
a 127). O lugar onde eu vivo. (Livro páginas 130 a 139). 

28/12/2020 
quarta-feira 

Ciências A reprodução dos animais - livro página 112 a 133. 
Como os animais se locomovem. Livro página 124 a 133. 

 


