
COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS 

CUIABÁ - MT 
CALENDÁRIO DE AVALIAÇÃO – 2º ANOS – RECUPERAÇÃO -2ªTRIMESTRE 

Informações importantes sobre o período de avaliação de recuperação: 

Os alunos terão aula normal durante o período de provas, deverão realizar as provas acessando a sala 

de aula da professora da disciplina; Acessar a aba ATIVIDADES e então procurar no tópico 

AVALIAÇÔES DE RECUPERAÇÃO, buscar a(s) avaliação(ções) do dia. 

Pedimos atenção para a realização das avaliações, para um bom encaminhamento das notas e ano 
letivo. 

 

DATA DISCIPLINA CONTEÚDOS VALOR 

06/09/21 - 
Segunda- 

feira 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 

 

 

e 
 

 

 

CIÊNCIAS 

Língua Portuguesa- Contos de fadas.  Adjetivos. Encontros vocálicos. 

Encontros consonantais. Poemas visuais. Linguagem figurada. Dígrafos: 

LH, NH, CH, RR E SS. Livro capítulos 5 e 6. 

Histórias em quadrinhos; Onomatopeias. Sinais de pontuação (Ponto de 
interrogação, ponto de exclamação e ponto final); M e N antes de P e B; 
Singular e plural. Capas de revistas; • Marcas de nasalidade (Letras M, N 
e TIL) - Livro capítulos 7 e 8. 
Contos de fadas.  Adjetivos. Encontros vocálicos. Encontros consonantais. 
Poemas visuais. Linguagem figurada. Dígrafos: LH, NH, CH, RR E SS 

Ciências: Como são os seres vivos? O tamanho dos seres vivos 

O formato dos seres vivos. Componentes dos ambientes 
Diferentes ambientes. Animais terrestres. Animais aquáticos.  
Livro capítulos 5 e 6. 
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08/09/21- 
Quarta-feira 

MATEMÁTICA 

 

 

 

e 

 

INGLÊS 

Matemática: Adição e subtração com reagrupamento. 

Situações problemas. Localização e movimentação 
Movimentação e trajetos. Localização, direção e sentido. Placas de trânsito. 
Livro capítulos 5 e 6. 
Geometria; Figuras geométricas planas. Figuras geométricas espaciais; • 
Diferentes vistas. Mosaicos; Multiplicação; O dobro e o triplo.  Metade e 
terça parte. Livro capítulos 7 e 8 até a página 147 
Inglês: Livro 2A  Unid 4 –  The People in My School - Pág 74 até 82.- Pág 
84 até 86. Livro 2B - Unidade 5 Wild Life - Páginas 06 a 18. 
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09/09/21 - 
Quinta- feira 

HISTÓRIA 

 

 

 

 

 

 

ARTE  / 
EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

História Museus guardam memórias. Patrimônio, memória e espaços de 
sociabilidade. Quem cuida do patrimônio no Brasil? Preservar é preciso... 
Quem são os indígenas? Os indígenas no passado Os indígenas do Brasil 
no passado. Os indígenas na atualidade e os modos de viver 
Os meios de locomoção. Livro capítulos 5 e 6. 
Os africanos e afrodescendentes no Brasil. •Diferentes pessoas e lugares. 
•Diversão entre as crianças. •Africanos no Brasil. •Herança africana. •Os 
europeus no Brasil. •Os primeiros europeus no Brasil. •Outros europeus 
•Os europeus que chegaram depois. •Migrar no passado e no presente. 
Livro capítulos 7 e 8 
Arte/ Educação Física-  Acessar a sala de aula virtual e realizar a atividade 
proposta como ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO do  segundo trimestre. 
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10/09/21 - 
Sexta-feira 

GEOGRAFIA 
 

 

 

e  

 

 

 

- 

Geografia: A organização e as paisagens do campo. Os lugares do campo. 

O campo ontem e hoje. O que fazem as pessoas do campo? O que há no 

campo durante o dia e durante a noite? O campo e a cidade são iguais?. 

Livro capítulos 5 e 6. 

• A água; • A importância da água; • O uso da água no campo. • O uso da 
água na cidade. • Solos; • O que é solo?; • O uso do solo no campo; • O uso 
do solo na cidade. - Livro capítulos 7 e 8 

Ensino Religioso: Os momentos religiosos na história da família 

A comunidade. A pertença a uma comunidade religiosa. As atividades das 
comunidades. A nossa comunidade escolar. 
Minha turma e suas memórias religiosas. Livro páginas 23 a 43. 

10,0 
pontos 

 

 

 

10,0 
pontos 

 


