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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 3º ANO - 2º BIMESTRE 
 

Cruzeiro 
3213-3838 

 

Octogonal 
3213-3737 

 

www.ciman.com.br 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

      Brasília, 6 de maio de 2021 
 

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, do 3º ano, no 2o bimestre. Ressaltamos que a 
partir desse bimestre, os estudantes do 3º ano passarão a realizar atividades avaliativas integradas (on-
line, em formulário google) com data de realização prevista em calendário divulgado.  

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

Instrumentos de avaliação   Pontuação 
 

Projetos 
Trabalhos 
Listas de exercícios  
Atividades de sala/casa 

 
50% 

(valor: 5 pontos no total) 
 

Atividades avaliativas integradas 20% 
(valor: 2 pontos no total) 

Prova 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 AVALIATIVAS/ / 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 7/6. Serão 
pontuadas e validadas para fins avaliativos. 

 

ATIVIDADES AVALIATIVAS / 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 INTEGRADAS  
2º BIMESTRE 

DISCIPLINAS INTEGRADAS DATA 

HUMANAS 
PORTUGUÊS, HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

21/5 - sexta-feira 
A atividade avaliativa será realizada 
no horário da aula. 

EXATAS 
MATEMÁTICA E CIÊNCIAS 

25/5- terça-feira 
A atividade avaliativa será realizada 
no horário da aula 

 

 

 

ATIVIDADES AVALIATIVAS / PROVAS 
2º BIMESTRE 

DISCIPLINA DATA 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA 25/6- sexta-feira 

PORTUGUÊS 29/6- terça-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 INTEGRADAS DO 2º BIMESTRE 

(HUMANAS) 

 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

Objetos de 
Conhecimentos 

(Conteúdos 
curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

  

LÍNGUA 
  

PORTUGUESA 

 Leitura e 
interpretação de 
texto 

 Adjetivo 
 Artigo 
 Substantivo 

 Relacionar textos com ilustrações e 
outros recursos gráficos. 

 Ler, compreender e interpretar, de 
maneira autônoma, textos narrativos de 
maior porte. 

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

 Identificar nome/substantivo, adjetivo e 
artigo em texto. 

 

 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

Objetos de 
Conhecimentos 

(Conteúdos 
curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

  

HISTÓRIA E 
GEORAFIA 

HISTÓRIA 

 Culturas material e 
imaterial 

  

  

  

  

  

GEOGRAFIA 

 Paisagens natural e 
humanizada 

 As paisagens: o 
relevo  

HISTÓRIA 

 Conhecer alguns grupos sociais 
que produzem cultura material e 
imaterial. 

  

  

GEOGRAFIA 

 Diferenciar e identificar 
as paisagens naturais e antrópicas 
(humanizadas)  

 Identificar diferentes formas de 
relevo. 
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(EXATAS) 

 

 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

Objetos de 
Conhecimentos 

(Conteúdos 
curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

  

MATEMÁTICA 

  

 Situações-problema 
simples envolvendo as 
quatro operações. 

 Situações-problema 
envolvendo sistema 
monetário. 

 Escrita de números 
naturais. 

 Composição e 
decomposição de números 
naturais. 

  

  

 Interpretar e realizar cálculos em 
situações-problema com números 
naturais: adição, subtração, 
multiplicação e divisão. 

 Interpretar e compreender textos 
matemáticos. 

 Interpretar e realizar cálculos em 
situações-problema envolvendo o 
sistema monetário brasileiro. 

 Compor e decompor números 
naturais até 999. 

 
HABILIDADES E OBJETOS DE CONHECIMENTO PRIORITÁRIOS PARA O TESTE /ATIVIDADE 

AVALIATIVA DO 2º BIMESTRE 

 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

Objetos de 
Conhecimentos 

(Conteúdos 
curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

CIÊNCIAS 

 

 

 Sentidos  
 Órgãos dos 

sentidos 

 Identificar as estruturas do corpo, 
responsáveis pelos sentidos. 

 Identificar os cinco sentidos. 
 Conhecer as funções da visão, da 

audição, do tato, do olfato e da 
gustação. 
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 HABILIDADES E OBJETOS DE CONHECIMENTO PRIORITÁRIOS PARA 

AS PROVAS DO 2º BIMESTRE 

  
OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 
(CONTEÚDOS CURRICULARES) 

HABILIDADES 
(OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM) 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 Leitura e interpretação 
de texto 

 Adjetivo 
 Artigo 
 Substantivo 
 Classificação quanto ao 

número de sílabas 

 Relacionar textos com ilustrações e outros recursos 
gráficos. 

 Ler, compreender e interpretar, de maneira autônoma, 
textos narrativos de maior porte. 

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

 Identificar nome/substantivo, adjetivo e artigo em texto. 
 Identificar o número de sílabas de palavras, 

classificando-as em monossílabas, dissílabas, 
trissílabas e polissílabas.  

  

 
HISTÓRIA 

 Patrimônio histórico 
 Culturas material e 

imaterial 
 Marcos históricos 

 

 Conhecer alguns grupos sociais que produzem 
cultura material e imaterial. 

 Identificar e diferenciar as culturas materiais e 
imateriais. 

 Reconhecer pessoas e grupos que participaram da 
produção e da preservação do patrimônio dos lugares 
de viver. 

 Reconhecer vias públicas ou construções que 
constituem marcos da cidade do D.F. 

 

 

GEOGRAFIA 

GEOGRAFIA 

 Paisagens natural e 
humanizada 

 As paisagens: o relevo e os 
rios 

 

 Diferenciar e identificar as paisagens naturais e 
antrópicas (humanizadas). 

 Identificar diferentes formas de relevo. 
 Identificar as diferentes partes de um rio e seus 

tipos de usos pelas pessoas. 
 Investigar as características, os usos e as 

transformações de um rio do lugar de viver. 
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MATEMÁTICA 

 Situações-problema simples 
envolvendo as quatro 
operações. 

 Adição com agrupamento. 
 Situações-problema 

envolvendo sistema monetário. 
 Escrita de números naturais. 
 Composição e decomposição 

de números naturais. 
 Unidade de medidas 

(comprimento, massa e tempo) 

 Interpretar e realizar cálculos em situações-
problema com números naturais: adição, 
subtração, multiplicação e divisão. 

 Realizar operações de adição com 
agrupamento 

 Interpretar e compreender textos matemáticos. 
 Interpretar e realizar cálculos em situações-

problema envolvendo o sistema monetário 
brasileiro. 

 Compor e decompor números naturais até 999. 
 Identificar as unidades de medida de 

comprimento, massa e tempo (calendário, hora e 
meia hora) 

 Ler e interpretar um calendário.  

  

 
CIÊNCIAS 

 

 

 Sentidos  
 Órgãos dos sentidos 
 Luz 
 Fonte luminosa e 

artificial 
 A luz e os corpos 

 

 

 Identificar as estruturas do corpo, responsáveis pelos 
sentidos. 

 Identificar os cinco sentidos. 
 Conhecer as funções da visão, da audição, do tato, do 

olfato e da gustação. 
 Concluir que a luz é necessária para que possamos 

enxergar. 
 Desenvolver noções básicas sobre as propriedades da 

luz. 
 Identificar diferentes tipos de fontes luminosas (naturais 

e artificiais). 
 Classificar objetos opacos, translúcidos e transparentes. 

 

  
        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  

 
 

Click no link abaixo e aqueça o seu coração! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PtqFDD_wuBA 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PtqFDD_wuBA

