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ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Senhores Pais e/ou Responsáveis e estudantes, 
 
Iniciamos o 1º bimestre letivo, mais um período de aprendizado e alegria para nós. 
Neste documento, registramos as datas, os objetos de conhecimento (conteúdos) das avaliações, bem 

como os critérios avaliativos estipulados pelo Colégio CIMAN. Tendo em vista que as avaliações são momentos 
privilegiados de estudo e ferramentas importantes na construção do conhecimento, a escola analisou diversos 
instrumentos e procedimentos avaliativos disponíveis e selecionou alguns,  buscando valorizar efetivamente os 
processos de aprendizagem escolar.  

 Pedimos a todos que fiquem atentos às informações complementares oferecidas nas salas de aula virtuais 
e/ou agenda dos estudantes – inclusive porque alguns conteúdos e atividades poderão ser acrescentados e/ou 
modificados posteriormente, de acordo com o desenvolvimento das aulas e suas necessidades pedagógicas, o que 
será ali informado.  

Listamos a seguir  os critérios e instrumentos selecionados e os critérios de distribuição da pontuação na 
composição da média do (a) estudante, do 3º ano, no 1° bimestre:  

Nas disciplinas de língua portuguesa, matemática, história, geografia e ciências: 

Instrumentos de avaliação   Pontuação 

Projetos 
Trabalhos 
Listas de exercícios  
Atividades de sala/casa 

 
70% 

(valor: 7 pontos no total) 
 

Atividade avaliativa por componente curricular. 30% 
(valor: 3 pontos) 

 
Nas disciplinas de ética, cidadania/filosofia, comunicação eletrônica, educação física, arte e inglês 

Instrumentos de avaliação   Pontuação 

Projetos 
Trabalhos  
Atividades de sala/casa 

100% 
(valor: 10  pontos no total) 

 
CALENDÁRIO 

ATIVIDADES / TRABALHOS  
1° BIMESTRE 

DISCIPLINAS PERÍODO 

PORTUGUÊS 
HISTÓRIA E GEOGRAFIA 
MATEMÁTICA 
CIÊNCIAS 

As atividades serão realizadas durante as aulas dessas 
disciplinas, no período de 18/2 a 25/3. Serão 
pontuadas e validadas para fins avaliativos. 

 

ATIVIDADES / TRABALHOS  
1º BIMESTRE 

DISCIPLINAS PERÍODO 

ÉTICA E CIDADANIA / 
FILOSOFIA 
ARTE 
COMUNICAÇÃO 
ELETRÔNICA 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
INGLÊS 

As atividades serão realizadas durante as aulas dessas 
disciplinas, no período de 18/2 a 9/4. Serão pontuadas e 
validadas para fins avaliativos. 
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ATIVIDADES AVALIATIVAS  
1º BIMESTRE 

DISCIPLINA DATA 

HISTÓRIA e GEOGRAFIA 14/4- quarta-feira 

MATEMÁTICA 16/4 - sexta-feira 

PORTUGUÊS 19/4 - segunda-feira 

CIÊNCIAS 20/4 - terça-feira 

2ª CHAMADA (ON-LINE) 22/4 - quinta-feira 

 
HABILIDADES E OBJETOS DE CONHECIMENTO  PRIORITÁRIOS PARA AS  ATIVIDADES AVALIATIVAS DO 

1º BIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

(CONTEÚDOS 
CURRICULARES) 

HABILIDADES 

(OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM) 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 Leitura e interpretação de 
texto; 

 Ordem alfabética; 

 Letra inicial maiúscula; 

 Substantivos próprios e 
comuns. 

 Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social 
dos quais participa cotidianamente.  

 Ler, compreender e interpretar texto. 

 Identificar acontecimentos da história separando-os em introdução, 
desenvolvimento e conclusão. 

 Identificar a ideia central do texto, demonstrando a compreensão global. 

 Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvidas sobre a escrita de palavras, 
especialmente no caso de palavras com relações irregulares fonema-grafema.  

 Organizar em ordem alfabética. 

 Classificar o substantivo em comum/próprio. 

 Usar adequadamente a letra maiúscula em nomes próprios e em início de 
frases. 
 

 

HISTÓRIA 

 Grupos sociais na formação do 
município; 

 Os grupos sociais e influências 
culturais. 

 Reconhecer alguns grupos sociais que participaram da formação do 
município onde vive. 

 Identificar os anos em que ocorreram alguns fatos marcantes da história do 
município. 

 Identificar as influências culturais dos diversos grupos populacionais. 
 

 

GEOGRAFIA 

 Os grupos sociais : atividade 
de lazer, artísticas, do campo e 
da cidade; 

 As influências culturais dos 
povos e comunidades. 

 Reconhecer diferentes atividades culturais realizadas no campo e na cidade 
e sua importância para a criação de vínculos comunitários. 

 Identificar e comparar diferentes tipos de atividades esportivas e de lazer 
realizadas em diversos locais. 

 Identificar diferentes tipos de atividades culturais realizadas em diversos 
locais. 

 Identificar influências culturais de povos e grupos sociais que vivem no 
Brasil. 
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MATEMÁTICA 

 Adição e subtração simples; 

 Resolução de situações-
problema envolvendo adição e 
subtração. 

 Números pares e ímpares; 

 Antecessor e sucessor dos 
números; 

 leitura e escrita de números 
até 999. 
 

 Fazer contagem.   

 Interpretar informações numéricas.  

 Identificar padrões na escrita e na leitura dos números.  

 Resolver situação aditiva com a ideia de acrescentar ou contar para frente e 
para trás.  

 Comparar números até 999. 

 Compreender ordem crescente e decrescente dos números até 999 na reta 
numérica e em situações significativas 

 Realizar contagens por agrupamento em ordem crescente e ordem 
decrescente.  

 Identificar números pares e ímpares.  

 Reconhecer e grafar corretamente os números até 999  

 Compreender, progressivamente, os significados operatórios: 

 da adição – juntar quantidades e acrescentar uma quantidade a outra. 

 da subtração – tirar uma quantidade de outra, verificar "quanto falta" em uma 
quantidade para atingir outra e encontrar a diferença entre duas quantidades, 
em situações sem desagrupamento. 
 

 

CIÊNCIAS 

 Animais vertebrados e 
invertebrados (organização e 
classificação). 
 

 Identificar nas imagens características que podem ser usadas para 
classificar os animais. 

 Conhecer a diversidade de grupos de animais. 

 Compreender a função da cobertura do corpo dos animais. 

 Identificar os diferentes ambientes em que os animais vivem. 

 Identificar a forma de locomoção dos animais. 

 Compreender os diferentes mecanismos de respiração dos animais. 

 Reconhecer que os animais têm diferentes tipos de alimentação. 

 Reconhecer que os animais crescem e se reproduzem e morrem. 

  
 

Lembramos que o Colégio CIMAN segue oferecendo horário de atendimento às famílias (on-line) 

com os professores. Para marcar atendimento ou solicitar outras informações à coordenação, favor 

entrar em contato pelo telefone 99944-8697 com Brenda Aquino (Apoio Pedagógico). 

Agradecemos a atenção, colocando-nos à disposição para outras informações. 

 

Com amizade, 

 

 

 

 

Michélle Silva Cláudia Chaves 
Coordenadora pedagógica  Orientadora educacional 


