COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS
CUIABÁ - MT
CALENDÁRIO DE AVALIAÇÃO – 2º ANOS - 1º ETAPA – 3ªTRIMESTRE
Informações importantes sobre o período de avaliação: 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 3º TRIMESTRE – 1º Trimestre,
buscar a(s) avaliação(ções) do dia. Pedimos atenção para a realização das avaliações, para um bom
encaminhamento das notas e ano letivo.

DATA

18/10
Segundafeira

19/10

DISCIPLINA

Notícias - Sílabas e translineação
LÍNGUA
PORTUGUESA Cartazes e slogans

4,0 pontos

Linguagem verbal e não verbal
Aumentativo e diminutivo
Livro capítulos 9 e 10

CIÊNCIAS

Terça-feira

20/10

VALOR

CONTEÚDOS

Vamos conhecer as plantas? - As plantas e seus ambientes
Classificação das plantas - Partes das plantas
Plantas tóxicas - As plantas e o ambiente
A Importância da água para as plantas
Como as plantas absorvem a água?
A Importância da luz para as plantas
Fotossíntese: que processo é esse? - Preservação da flora
Livro capítulos 9 e 10.

MATEMÁTICA MATEMÁTICA Medidas de capacidade e massa Litro e mililitro - Grama e quilograma Tabelas - Gráficos
Livro capítulos 9 e 10

Quartafeira
INGLÊS

Estatística

-

4,0 pontos

4,0 pontos
4,0 pontos

INGLÊS Livro 2B Unidade 7 – Let’s have fun!
Páginas 48 a 60.

21/10

HISTÓRIA

HISTÓRIA“E” de escola - O que e quem formam as escolas?
A escola é para todos - Escolas de outros tempos
Para além da minha casa: o meu bairro
4,0 pontos
O bairro do coração - De casa para rua, da rua para o
bairro... Espaços úteis e de sociabilidade
Livro capítulos 9 e 10

ENSINO
RELIGIOSO

ENSINO RELIGIOSO
páginas 88 a 91

GEOGRAFIA

Meios de transporte - Vias de transporte
Diferentes tipos de transporte
Os tipos de transporte nas cidades
Os tipos de transporte no campo
Os transportes que ligam a cidade ao campo

Quintafeira

22/10
Sexta-feira

Atividade Avaliativa no livro –
4,0 pontos

4,0 pontos

