
 

COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS 

CUIABÁ - MT 
 

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÃO – 2º ANOS – PROVA COMPLEMENTAR  
Informações importantes sobre o período de avaliação:  

: Os alunos terão aula normal durante o período de provas- no presencial realizarão as provas impressas, alunos 

na modalidade  on-line deverão realizar as provas acessando a sala de aula da professora da disciplina, acessar 

a aba ATIVIDADES e então procurar no tópico AVALIAÇÕES DE RECUPERAÇÃO, buscar a(s) avaliação(ções) 

do dia e durante a realização, que será das 7 às 9 para o matutino e das 13 às 15 h para o vespertino 

permanecer logado na sala. Pedimos atenção para a realização das avaliações. 

DATA  DISCIPLINA CONTEÚDOS VALOR 

13/12 

Segunda-
feira 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 

Notícias /Sílabas e translineação / Cartazes e slogans/ Linguagem verbal e 
não verbal / Aumentativo e diminutivo/ Livro capítulos 9 e 10 
Biografias e autobiografias; Entrevista/ Verbos; Pronomes; Relatos de 
experimentos/ Vocabulário e uso do dicionário/ Sinônimos / Antônimos - 
Livro capítulos 11 e 12 

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 

Livro – páginas 88 a 91/ Atividade Avaliativa no livro de Ensino Religioso 
páginas 109 e 111. Livro capítulos 9 e 10 

10,0 pontos 

14/12 

Terça-
feira 

INGLÊS Livro 2B - 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 
 
 
 
 

Medidas de capacidade e massa/ Litro e mililitro/ Grama e quilograma/ 
Estatística / Tabelas / Gráficos/ Medidas de tempo; Horas, dias e semanas/ 
Intervalos de tempo/ Meses do ano e calendário/ Manhã, tarde e noite; 
Ontem, hoje e amanhã/ Agenda/Probabilidade/Ideia de aleatório/ 
Improvável e impossível/Pouco provável e muito provável/Livro cap 11 e 12 

10,0 pontos 

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. Livro capítulos  
Meios de comunicação; Os diferentes meios de comunicação na cidade/ 
Os diferentes meios de comunicação no campo; Meios de comunicação 
ontem e hoje; Transportes e questões ambientais/ O vai e vem de pessoas; 
O vai e vem de mercadorias/ O que o transporte causa ao meio ambiente? 
/ Livro capítulos 11 e 12 

10,0 pontos 

15/12 

Quarta-
feira 

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 
O bairro do coração - De casa para rua, da rua para o bairro/ Espaços 
úteis e de sociabilidade-Livro capítulos 9 e 10 
Comunidades (familiar, escolar, de imigrantes e ribeirinhas) 
Prá lá e prá cá; Objetos também contam histórias/ O que você poderá ser 
quando crescer? /Profissionais, trabalhos e trabalhadores/ O trabalho e o 
meio ambiente; Quando eu crescer.../ Livro capítulos 11 e 12 

 
 
10,0 pontos 
 
 
 

CIÊNCIAS 
 

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. 
O Sol se movimenta?; O movimento aparente do Sol/ O Sol como 
referência/ As sombras/ Interferência do Sol/ O Sol como fonte de luz e 
calor/ Efeito da radiação solar nos materiais/ Em cada material, uma 
temperatura diferente/ Cuidados com o Sol!  Livro capítulos 11 e 12. 

 
10,0 pontos 
 

 


