COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS
CUIABÁ – MT
CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES – 5º ANOS – 2º ETAPA – 3ªTRIMESTRE
Informações importantes sobre o período de avaliações: Haverá aula normalmente durante esse
período. Os alunos com aulas presenciais realizarão as provas impressas, alunos na modalidade online deverão realizar as provas acessando a sala de aula da professora da disciplina, acessar a aba
ATIVIDADES e então procurar no tópico AVALIAÇÕES 3º TRIMESTRE – 2º ETAPA, buscar a(s)
avaliação(ções) do dia. Horário: 7 às 9 horas para o matutino e das 13 às 15 horas para o vespertino
e durante todo período o aluno deve permanecer logado na sala e aula. Pedimos atenção para a
realização das avaliações, para um bom encaminhamento das notas e ano letivo.

DATA

DISCIPLINA

CONTEÚDOS

VALOR

LÍNGUA
•
Capítulo 11: Ciências para todos / Artigo de divulgação 4,0 pontos
científica
/ Conjunções e relação de sentido; Uso de MAS e
Segunda- PORTUGUESA
MAIS
feira
•
Capítulo 12: Palavras e seus significados / Pontuação
•
Verbetes de dicionário / Concordância verbal

29/11

4,0 pontos
MATEMÁTICA •
Capítulo 11: Probabilidade / Espaço amostral /
Noção de probabilidade
Terça-feira
•
Capítulo 12: Medidas de tempo e temperatura /
Problemas envolvendo medidas de temperatura / Problemas
envolvendo medidas de tempo

30/11

01/12

INGLÊS

Quartafeira

CIÊNCIAS

CIÊNCIAS - Capítulo 11: Observando o céu / O que são
constelações? /Instrumentos para observar o céu /Mapas 4,0 pontos
celestes
• Capítulo 12: Movimentos dos astros / Movimentos da
Terra / Todos os astros se movimentam/ Observações da Lua.

O2/12

HISTÓRIA

•

Capítulo 11: Interpretando a história / Como interpretar o
passado?/ O que os documentos históricos têm a nos dizer? 4,0 pontos
•
Capítulo 12: Fazendo história / O que você está vendo é o
que está acontecendo? / Diferentes olhares, diferentes
versões, diferentes entendimentos / Monumentos à memória /
Quem escreve a história? / Crônicas como registros do tempo.

GEOGRAFIA

GEOGRAFIA - Capítulo 11: Coordenadas geográficas
/Paralelos / Meridianos / O que são coordenadas geográficas? 4,0 pontos
• Capítulo 12: Planeta Terra / Características da
Terra/
Movimento de rotação / Movimento de translação

ENSINO
RELIGIOSO

ENSINO RELIGIOSO - Capítulo 06: As tradições orais
ensinam a viver bem/ Somos seres que vivem e sabem que
vivem /
Somos corresponsáveis pelo mundo e pelos outros /
As tradições orais nos ensinam ser e a viver.

Quintafeira

03/12
Sexta-feira

INGLÊS – Livro 5B – Unidade 8

EQUIPE PEDAGÓGICA CCJ

4,0 pontos

4,0 pontos

