
 

COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS 

CUIABÁ - MT 
 

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÃO – 3º 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 

Gêneros textuais: Crônicas e Anúncios publicitários. Características dos 
gêneros textuais. Gramática: Uso da letra maiúscula. Encontros vocálicos 
(Ditongo, tritongo e hiato). Encontros consonantais. Livro pág. 174 a 202. 
Gêneros textuais: Notícia. Relatório de observação. Pesquisa escolar. 
Características dos gêneros textuais. Gramática: Uso da letra maiúscula. 
Formação de palavra. Substantivos primitivos e substantivos derivados. 
Acentuação gráfica (acento agudo e acento circunflexo). Ortografia: Letras 
E e O no final de palavras. Livro – pág. 204 a 210, 218 a 235 e 238 a 242. 

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 

Gestos de tradições religiosas. O que comunicam as roupas e os 
acessórios. Livro - páginas 97 a 114. 

10,0 pontos 

14/12 

Terça-
feira 

INGLÊS Livro 3B - 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 
 
 
 
 

Situações-problema. Gráficos. Medidas de capacidade e massa. 
Sistema Monetário Brasileiro. Adição, subtração, multiplicação e divisão. 
Livro páginas 164 a 178 e 184 a 195. 
Situações-problema / Gráficos / Medidas de tempo. Probabilidade. Adição, 
subtração, multiplicação e divisão. Livro - páginas 196 a 210 e 212 a 215.  

10,0 pontos 

GEOGRAFIA 
 

Relevo. Recursos hídricos. Livro páginas 96 a 99, 101 a 105 e 108 a 119. 
Clima. Vegetação. Livro - páginas 120 a 143. 

10,0 pontos 

15/12 

Quarta-
feira 

HISTÓRIA 
 
 

Espaços públicos e espaços privados. Sustentabilidade e coleta seletiva. 
O espaço de todos é também o meu espaço. Livro pág. 106 a 127. O lugar 
onde vivo. O planeta Terra: A nossa casa comum. Livro pág 128 a 146. 

10,0 pontos 
 
 

CIÊNCIAS 
 

A alimentação e a reprodução dos animais. Livro páginas 102 a 109 e 112 
a 120.Como os animais se locomovem. O que cobre o corpo dos animais  
Livro páginas 122 a 143. 

10,0 pontos 
 

 


