
 

COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS 

CUIABÁ - MT 
 

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÃO – 5º ANOS – PROVA COMPLEMENTAR  

Informações importantes sobre o período de avaliação: : Os alunos terão aula normal durante o período de 

provas- Os alunos terão aula normal durante o período de provas- no presencial e on-line e deverão realizar as 

provas no contraturno, acessando a sala de aula da professora da disciplina, acessando a aba ATIVIDADES e então 

procurar no tópico AVALIAÇÕES COMPLEMENTAR, buscar a(s) avaliação(ções) do dia, deverão ser realizadas até 

as 22 h. Pedimos atenção para a realização das avaliações. 

DATA  DISCIPLINA CONTEÚDOS VALOR 

13/12 

Segunda-
feira 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 

Capítulo 9 – Investigar para compreender / Gênero textual : Reportagem/ Polissemia / 
Pontuação (aspas, parênteses, reticências) 
Capítulo 10 – Alma do negócio / Gênero Textual: Campanhas sociais /  Argumentação / 
Sujeito e predicado. 
Capítulo 11: Ciências para todos / Artigo de divulgação científica / Conjunções e relação de 
sentido; Uso de MAS e MAIS 
Capítulo 12: Palavras e seus significados / Pontuação/ Verbetes de dicionário / 
Concordância verbal 

10,0 pontos 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
Atividade Prática para os alunos presenciais e para os alunos on-line acessar na sala de 
aula virtual a ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

10,0 pontos 

ENSINO 

RELIGIOSO 

Capítulo 5 – O elemento das tradições orais. / Muitas formas de aprender / 
A construção do conhecimento e das tradições religiosas / Os elementos da tradição oral 
na cultural e religiosidade. 
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. 

10,0 pontos 

14/12 

Terça-feira 
INGLÊS Livro 5B - Unidade 7 e Unidade 8 10,0 

pontos 

ARTE Atividade Prática para os alunos presenciais e para os alunos on-line acessar na sala de 
aula virtual a ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

10,0 
pontos 

MATEMÁTICA 
 
 
 
 

Capítulo 9 – Geometria e medidas / Poliedros / Corpos redondos / Medidas de capacidade 
e volume. 
Capítulo 11: Probabilidade / Espaço amostral / Noção de probabilidade 
Capítulo 12: Medidas de tempo e temperatura / Problemas envolvendo medidas de 
temperatura / Problemas envolvendo medidas de tempo 

10,0 
pontos 

GEOGRAFIA 
 

Capítulo 9 – Brasil no mundo/ Continentes e oceanos/ Localização do Brasil na América / 
Localização do Brasil no Mundo. 
Capítulo 10 – Formas de representar a Terra / Globo terrestre / Planisfério. 
Capítulo 11: Coordenadas geográficas /Paralelos / Meridianos / O que são coordenadas 
geográficas? 
Capítulo 12: Planeta Terra/ Características da Terra/Movimento de rotação / Movimento de 
translação. 

10,0 
pontos 

15/12 

Quart-feira 
HISTÓRIA 

 
 

Capítulo 9 – Fontes históricas / A história, o historiador e as fontes / Fontes orais/ Fontes 
arqueológicas e paleontológicas./ Fontes iconográficas / Fonte como origem de 
informações. 
Capítulo 10 – Comunicando-se na história./ O que as pinturas rupestres tentam comunicar? 
/ A comunicação escrita/ A comunicação oral/ A comunicação pela arte/ Mãos que falam / A 
comunicação na internet. 
Capítulo 11: Interpretando a história / Como interpretar o passado?/  
O que os documentos históricos têm a nos dizer? 
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. 

10,0 
pontos 

 
 

CIÊNCIAS Capítulo 9- Hábitos alimentares/ Grupos alimentares/ O sabor dos alimentos/ Uma vida 
saudável. 
Capítulo 10- O que aconteceu com a comida?/ Na boca tudo começa tudo começa/ Que 
caminho o alimento faz dentro do corpo?/ O sistema digestório e a saúde. 
Capítulo 11: Observando o céu / O que são constelações? /Instrumentos para observar o 
céu /Mapas celestes 
Capítulo 12: Movimentos dos astros / Movimentos da Terra / Todos os astros se 
movimentam/ Observações da Lua 

10,0 pontos 
 
 



 


