
   
 

  

                            

                                                                   

                   
 
 
 

 
 

 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 2O ANO 2O BIMESTRE - 2021 - EM CONSTRUÇÃO 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 2º ANO - 2º BIMESTRE 
 

Cruzeiro 
3213-3838 

 

Octogonal 
3213-3737 

 

www.ciman.com.br 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 
Senhores Pais e/ou Responsáveis e estudantes, 

Iniciamos o 2º 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.  

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) 
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CALENDÁRIO 

 

ATIVIDADES / TRABALHOS  
2o BIMESTRE 

Instrumentos de 
avaliação 

PERÍODO 

PORTUGUÊS 
HISTÓRIA E 
GEOGRAFIA 
MATEMÁTICA 
CIÊNCIAS 

As atividades serão realizadas durante as aulas dessas 
disciplinas, no período de 10/5 a 1/6. Serão pontuadas e 
validadas para fins avaliativos. 

 

ATIVIDADES  / TRABALHOS  
2º 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 10/5 a 18/6. Serão pontuadas e 
validadas para fins avaliativos. 

 

 

 

 

ATIVIDADES AVALIATIVAS  
2º BIMESTRE 

DISCIPLINA DATA 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA 24/6- quinta-feira 

PORTUGUÊS 25/6- sexta-feira 

CIÊNCIAS 30/6 - quarta-feira 

MATEMÁTICA 1/7 – quinta-feira 

2ª CHAMADA (ON-LINE) –  
NO CONTRA TURNO 2/7 - sexta-feira 
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HABILIDADES E OBJETOS DE CONHECIMENTO   

PRIORITÁRIOS PARA AS  ATIVIDADES AVALIATIVAS DO 2º BIMESTRE 

 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS 
(CONTEÚDOS CURRICULARES) 

HABILIDADES 
(OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM) 

LÍNGUA PORTUGUESA 
⚫ Textos narrativos 
⚫ Contos de fadas 
⚫ Elementos da narrativa 

- Narrador 
- Personagens 

 

⚫ História em quadrinhos 

- Balões de fala 
- Balões de pensamento 
 

⚫ Substantivo 
- Identificação do nome em contexto. 
- Transição de nome para substantivo. 

 

⚫ Significação vocabular 
- Sinonímia 
- Antonímia 

 

⚫ Onomatopeias 
 

⚫ Alfabeto 
- Ordem alfabética (2ª letra) 
- Minúscula e maiúscula 
- Tipos de letra: cursiva e imprensa. 
 
 

⚫ Divisão silábica 
 
 
⚫ Recursos do sistema de pontuação 

- Ponto final. 
- Ponto de interrogação. 
- Ponto de exclamação. 
- Vírgula em enumerações 

 

 

 

⚫ Ler, com o auxílio da professora, textos de 
variados tipos e gêneros, compreendê-los e 
interpretá-los. 

⚫ Relacionar texto com ilustrações e outros 
recursos gráficos. 

⚫ Construir o sentido de histórias em quadrinhos e 
tirinhas, relacionando imagens e palavras e 
interpretando recursos gráficos (tipos de balões, 
de letras, onomatopeias). 

⚫ Identificar nome próprio e nome comum. 
⚫ Classificar o substantivo em comum ou próprio. 
⚫ Identificar sinônimos de palavras de texto lido, 

determinando a diferença de sentido entre eles, e 
formar antônimos de palavras encontradas em 
texto lido pelo acréscimo do prefixo de negação 
in-/im 

⚫ Atribuir sinônimos a palavras inseridas em textos. 
⚫ Construir o sentido de história em quadrinhos e 

tirinhas, relacionando imagens e palavras e 
interpretando recursos gráficos (tipos de balões, 
de letras, onomatopeias). 

⚫ Empregar adequadamente as onomatopeias nas 
histórias em quadrinhos e em outros gêneros. 

⚫ Utilizar adequadamente, as letras maiúsculas em 
início de frase e para indicação de substantivos 
próprios. 

⚫ Segmentar corretamente as palavras ao escrever 
frases e textos. 

⚫ Segmentar palavras em sílabas e remover e 
substituir sílabas iniciais, mediais ou finais para 
criar novas palavras. 

⚫ Identificar outros sinais no texto além das letras, 
como pontos finais, de interrogação e de 
exclamação e seus efeitos na entonação. 

⚫ Usar adequadamente o ponto final. 
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MATEMÁTICA 

  

⚫   Números e operações 

 

- Agrupamentos decimais. 
-  Construção do número 100. 
- Contagem crescente e decrescente das 
centenas até mil. 

 

 
 

⚫  Leitura e escrita de numerais até 1.000. 
- Relação número-quantidade até 1.000. 
- Construção da terminologia DEZena e 
CENtena. 
- Valor posicional dos algarismos no número até 
1.000. 
- Ordem da centena. 
- Contagem de centenas exatas até 1.000. 

 
 

⚫  Números pares e ímpares. 
- Sequência numérica de números pares. 
- Sequência numérica de números ímpares. 

 

 
 

⚫ Significados operatórios: 
 

- Resolução de situações-problema 
significativos, com as quantidades numéricas 
até 100, com resolução apoiada 
na ação concreta, produção de esquemas e 
desenhos, assim como a troca entre as 
crianças desenvolvendo a capacidade de 
argumentação oral, com as ideias 
- Adição enquanto acréscimo e 
juntar 
- Subtração enquanto retirada, 
complemento e comparação 
- Multiplicação enquanto 
adição repetida, configuração 
retangular e combinação. 
- Noção de dobro. 
- Divisão enquanto partilha 
igual. 
- Noção de metade. 
- Registros das estratégias de 
cálculo. 
 

 

 

Compreender a formação do número 100. 
▪ Realizar agrupamentos decimais (contar objetos de 1 
em 1, 10 em 10 e 100 em 
100).  
▪ Reconhecer as composições do CEM no sistema 
numérico: a construção de uma nova ordem. 
▪ Realizar oralmente a sequência numérica das 
centenas até 1.000. 

 

 
 

▪ Efetuar contagens e registros numéricos. 
▪ Classificar elementos.  
▪ Ler, escrever, comparar, quantificar e ordenar 
números naturais até 999.  
▪ Construir sequências de números naturais em ordem 
crescente ou decrescente a partir de um número 
qualquer.  
▪ Relacionar símbolos numéricos a quantidades.  
▪ Compreender a formação da centena. 
▪ Ordenar coleções até 50 pela quantidade de 
elementos.  
▪ Ler, interpretar, produzir e ordenar escritas 
numéricas, até 1.000, pela exploração de regras do 
Sistema de Numeração Decimal (agrupamento e 
posicionamento).  
▪ Identificar o valor dos algarismos segundo  
 

a posição ocupada por eles na escrita numérica.  
 

▪ Números pares e ímpares. 
▪ Sequência numérica de números pares. 
▪ Sequência numérica de números ímpares. 
 

▪ Reconhecer padrões na escrita e na leitura dos 
números. 
▪ Identificar padrões na numeração (par, ímpar) e na 
escrita dos números 
(sequência crescente e decrescente dos números 
naturais até 1.000).  
▪ Classificar números em pares e ímpares. 
 
⚫ Compreender, progressivamente, os significados 

operatórios: 
da adição – juntar quantidades e acrescentar 
uma quantidade a outra, com formação da 
dezena agrupando, concretamente, 10 
unidades. 
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. 
da multiplicação – com relação à adição 
repetida, maneira de encontrar o total de 
objetos em uma organização retangular, sua 
relação com proporcionalidade e meio para 
encontrar o total em situações combinatórias, 
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⚫ Construção e resolução de sequências 
numéricas até 1.000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
⚫ Sistema monetário: 
- Moedas e cédulas; 
- Composição e decomposição de valores por 
meio de cédula e moedas; 
- Compras vendas e a ideia de troco. 

 

 

 

 

 

com produção de desenhos pictóricos 
da divisão – repartir em porções iguais e 
verificar quantas vezes uma quantidade cabe 
em outra, no concreto e registro pictórico. 
 
 
 

• Compreender metade como divisão em duas 
partes iguais. 

• Registrar quantidades com 3 algarismos. 
• Resolver situações-problema que envolvem a 

diferença entre quantidades.  
• Relacionar diferença com “quanto a mais” e 

“quanto a menos”. 
 

• Construir sequências de números naturais em 
ordem crescente ou decrescente a partir de um 
número qualquer, utilizando uma regularidade 
estabelecida. 

 
• Utilizar cédulas e moedas nacionais em situações 

do cotidiano para composição e decomposição de 
valores. 

• Interpretar e resolver situações-problema simples, 
envolvendo o sistema monetário. 
 

 

 

 

CIÊNCIAS 

• Vida e evolução 
- Ambiente. 
- Seres vivos, componentes naturais e 
componentes construídos. 
- Tipos de ambiente (aquático e terrestre). 
- Ar. 
- Água. 
- Solo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Terra e Universo 
- O Sol 
- Luz solar (sombra). 
- Cuidados com o Sol. 
- Posições do Sol. 

• Descrever características de plantas e animais 
(tamanho, forma, cor, fase da vida, local onde 
se desenvolvem, etc.) que fazem parte de seu 
cotidiano e relacioná-las ao ambiente em que 
vivem.  

• Investigar a importância da água e da luz para 
manutenção da vida de plantas em geral.  

• Compreender que o ambiente é formado por 
seres vivos, componentes naturais e 
componentes construídos. 

• Identificar os componentes do ambiente. 
• Compreender que existem diversos ambientes 

no planeta. 
• Perceber que os seres vivos, os componentes 

naturais e os componentes construídos variam 
conforme o ambiente. 

 
• Descrever as posições do Sol em diversos 

horários do dia e associá-las ao tamanho da 
sombra projetada.  

• Comparar o efeito da radiação solar 
(aquecimento e reflexão) em diferentes tipos 
de superfície (água, areia, solo, superfícies 
escura, clara e metálica, etc.).  
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HISTÓRIA/GEOGRAFIA 

• A comunidade e seus registros 
- A noção do “Eu” e do “Outro”: 
comunidade, convivência e 
interação entre pessoas. 
- Os meios de transportes em 
diferentes tempos. 
 
 
 
 
 
 
 

• O sujeito e o seu lugar no 
mundo 

- Convivência e interações entre 
pessoas na comunidade. 
- Riscos e cuidados nos meios de 
transportes e de comunicação. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Reconhecer espaços de sociabilidade e identificar os 
motivos que aproximam e separam as pessoas em 
diferentes grupos sociais ou de parentesco.  

• Identificar e descrever práticas e papéis sociais que 
as pessoas exercem em diferentes comunidades.  

• Identificar as mudanças e as permanências nas 
formas de locomoção dos moradores das cidades 
brasileiras em diferentes tempos. 

 
 
 
 

• Descrever a história das migrações no bairro ou 
comunidade em que vive. 

• Comparar costumes e tradições de diferentes 
populações inseridas no bairro ou comunidade em 
que vive, reconhecendo a importância do respeito às 
diferenças. 

• Comparar diferentes meios de transportes e de 
comunicação, indicando o seu papel na conexão 
entre lugares, e discutir os riscos para a vida e para o 
ambiente e seu uso responsável. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Lembramos que o Colégio CIMAN segue oferecendo horário de atendimento às famílias (on-line) 
com professores o. Para marcar atendimento ou solicitar outras informações à coordenação, favor entrar 
em contato pelo telefone 99658 2362 com Maíra Corina de Sousa (Apoio Pedagógico). 

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

 
 

 
Susy Willik                                                                

 
                    Daniela Almirante  

SOP – Ensino Fundamental SOE – Ensino Fundamental (em exercício) 

 


