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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 instrumentos selecionados e os critérios de distribuição da pontuação na 
composição da média final 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 

50% 
(valor: 5 pontos no total) 

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

Prova por componente curricular 30% 
(valor: 3 pontos no total) 

 
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 AVALIATIVAS/ / TRABALHOS  
2° BIMESTRE 

DISCIPLINAS 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. 
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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. 

 

PROVAS BIMESTRAIS 
2º BIMESTRE 

DISCIPLINA DATA 

MATEMÁTICA 25/6 – sexta-feira 

PORTUGUÊS 28/6 – segunda-feira 

CIÊNCIAS 29/6 – terça-feira 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA 30/6 – quarta-feira 

2ª CHAMADA (ON-LINE) 2/7 - sexta-feira 

 
HABILIDADES E OBJETOS DE CONHECIMENTO  PRIORITÁRIOS PARA AS  ATIVIDADES AVALIATIVAS 

INTEGRADAS DO 2º BIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS 
(CONTEÚDOS CURRICULARES) 

HABILIDADES 
(OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM) 

PORTUGUÊS 

 Interpretação de textos (contos) 

 Significado de acordo com o contexto 

 Relações entre termos no texto 

 Sinais de pontuação (ponto-final, ponto de 
exclamação, dois-pontos, travessão, vírgula, 
ponto de interrogação) 

 Classes gramaticais (adjetivo, artigo, verbo, 
pronome pessoal, substantivo) 

 Relação de concordância 
 

 (EF35LP01) Ler e compreender, com autonomia e fluência, 
textos com nível de textualidade adequado. 

 (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões 
desconhecidas em textos, com base no contexto da frase ou do 
texto. 

 Identificar em textos a quem se refere um vocábulo. 
(EF35LP06) 

 Interpretar com autonomia textos de variados tipos e gêneros. 

 (EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos. 

 (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando 
compreensão global. 

 Utilizar adequadamente os sinais de pontuação estudados 
em textos. 

 Identificar o uso do ponto de exclamação como forma de 
enfatizar a entonação ao expressar sentimentos (como: 
admiração, desejo, alegria, espanto, raiva, entre outros). 

 Identificar o uso de ponto de interrogação como forma de 
indicar uma pergunta. 

 Identificar o ponto-final como forma de finalizar uma frase, 
dando ideia de término ou pausa total. 

 Reconhecer que em um discurso direto, o dois-pontos é 
quem anuncia uma citação, ou uma fala, ou um esclarecimento.  

 Identificar e aplicar o uso da vírgula em chamamentos, 
enumerações e datas. 

 Identificar artigos, adjetivos e pronome pessoal em textos.   

 Identificar e classificar substantivo (próprio, comum) e verbo 
(pretérito, presente e futuro).  

 Estabelecer relações de concordância do verbo com o 
substantivo e/ou a pessoa a que se refere. 
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MATEMÁTICA 

 Números e operações com números 
naturais 

 Leitura de gráficos e tabelas:  (leitura e 
escrita, decomposição, crescente/decrescente, 
par/ímpar, antecessor/ sucessor) 

 Situações-problema 

 Operações com números naturais: adição, 
subtração, multiplicação, divisão 

 Sistema monetário 

 Polígonos 

 Ler, escrever, comparar e ordenar números naturais. 

 Identificar a quantidade de unidades, dezenas e centenas de 
números. 

 Ler e interpretar gráficos e tabelas.  

 Decompor números naturais. 

 Reconhecer e identificar números em ordem crescente e 
decrescente 

 Identificar quando um número é par ou ímpar.  

 Identificar o antecessor e o sucessor de um número. 

 Calcular com números naturais – adições, subtrações, 
multiplicações e divisões. 

 Utilizar estratégias e formas de registros pessoais na solução 
de situações-problema envolvendo às quatro operações. 

 Resolver e elaborar problemas que envolvam situações de 
compra e venda e formas de pagamento, utilizando termos 
como troco e desconto. 25 

 Caracterizar polígonos como forma plana de contorno 
retilíneo, fechada e os lados não se cruzam.  

 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

HISTÓRIA 

 Organização dos povos indígenas. 

 Capitanias hereditárias. 

 Governo-geral. 
Páginas 42 a 49 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

GEOGRAFIA 

 Divisão do Brasil em regiões 

 Divisão territorial do DF 

 Limites e fronteiras 

 Paralelos e meridianos 

 Leitura de mapas: políticos  
Páginas 42 a 53 

 

 Identificar e descrever a forma como os indígenas ocuparam seu 
território. 

 Relacionar a forma de organização territorial dos indígenas 
atualmente com a forma existente antes da chegada dos portugueses. 

 Compreender que os indígenas construíam fortificações ao redor de 
suas aldeias para protegê-las. 

 Perceber que os chefes exerciam seu poder de liderança em: 
reuniões, guerras ou em situações de calamidade. 

 Compreender que os territórios indígenas são delimitados por 
elementos naturais. 

 Compreender que as viagens marítimas começaram em busca de 
produtos para o comércio (metais preciosos, joias, tapetes, perfumes, 
seda e especiarias). 

 Compreender que os tratados de Tordesilhas e Saragoça 
determinavam a posse das terras conquistadas por Portugal e Espanha. 

 Compreender o que foram as capitanias hereditárias e como elas 
eram administradas. 

 Compreender o que foi o governo-geral e quem eram os seus 
administradores. 
 
 
 
 

 Compreender que as Unidades da Federação do Brasil estão 
agrupadas em cinco regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e 
Sul. 

 Reconhecer que o Distrito Federal está localizado na Região Centro-
Oeste. 

 Reconhecer que a divisão territorial do Distrito Federal é diferente 
das outras Unidades Federativas. 

 Reconhecer diferentes tipos de limites e divisas territoriais. 

 Identificar os principais paralelos (linhas imaginárias horizontais) e 
meridianos (linhas imaginárias verticais) do globo terrestre.  

 Reconhecer a linha do Equador como o principal paralelo e o 
meridiano de Greenwich como o mais importante dos meridianos. 

 Ler e interpretar mapas. 

 Identificar e localizar os seis continentes da Terra. 
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CIÊNCIAS 

 Produção dos alimentos em plantas 
(fotossíntese). 

 Respiração dos vegetais.  

 Cadeia alimentar (produtores, 
consumidores e decompositores). 

 Alimentação dos animais: onívoro, 
carnívoro, herbívoro, detritívoros 
 
Páginas 56, 57, 60 a 64 e 68 a 71 
 
 

 Reconhecer que as plantas necessitam de energia para viver.  

 Analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a 
posição ocupada pelos seres vivos nessas cadeias.  

 Compreender o processo de fotossíntese e os elementos envolvidos 
nesse processo. 

 Conhecer o processo de respiração das plantas. 

 Identificar numa cadeia alimentar os seres como: produtores, 
consumidores e decompositores.  

 Identificar numa cadeia alimentar o(s) ser(es) consumidor, produtor e 
decompositor. 

 Compreender a função dos produtores, consumidores e 
decompositores numa cadeia alimentar. 

 Classificar os animais em herbívoros, carnívoros, onívoros ou 
detritívoros. 

 Associar à classificação ao papel que o animal desempenha no 
ecossistema. 

 
HABILIDADES E OBJETOS DE CONHECIMENTO  PRIORITÁRIOS PARA AS  PROVAS BIMESTRAIS 

2º BIMESTRE 

PORTUGUÊS 

 Interpretação de textos (contos) 

 Relação entre termos 

 Tonicidade das palavras (oxítona, 
paroxítona e proparoxítona). 

 Família de palavras 

 Relação de concordância:  

 gênero, número, verbo com o 
substantivo que se refere 

 Classes gramaticais (adjetivo, artigo, 
verbo, pronome, substantivo) 

 Tempo verbal (pretérito, presente e 
futuro) 

 Verbos no modo infinitivo 

 Pronome pessoal, pronome 
possessivo e pronome demonstrativo 

 Sinais de pontuação (ponto-final, 
ponto de exclamação, dois-pontos, 
travessão, ponto de interrogação). 

 Vírgula  (chamamentos, datas e 
enumerações) 

 

 (EF35LP01) Ler e compreender, com autonomia e fluência, textos 
com nível de textualidade adequado. 

 Interpretar com autonomia textos de variados tipos e gêneros. 

 (EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos. 

 (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando 
compreensão global. 

 (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões 
desconhecidas em textos, com base no contexto da frase ou do texto. 

 Identificar em textos a quem se refere um vocábulo. (EF35LP06) 

 Identificar a tonicidade nas palavras e classificá-las adequadamente 
em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas depende da posição em que 
a sílaba tônica se encontra. 

 Listar palavras da mesma família de outras palavras indicadas. 

 Estabelecer relações de concordância do verbo com o substantivo 
e/ou a pessoa a que se refere. 

 Identificar e classificar substantivos (comum e próprio), artigos, 
adjetivos, verbos e pronome em textos. 

 Localizar e flexionar nos tempos presente, pretérito, e futuro o fato 
expresso pelo verbo. 

 Relacionar o verbo no infinitivo à sua forma de busca no dicionário 

 (EF35LP14) Identificar em textos e usar na produção textual 
pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, como recurso 
coesivo anafórico. 

 Reconhecer a quem um pronome se refere no texto. 

 Identificar pronome possessivo e suas relações / seus referentes. 

 Identificar pronome demonstrativo e seus referentes. 

 Utilizar adequadamente os sinais de pontuação estudados em textos. 

 Identificar o uso do ponto de exclamação como forma de enfatizar a 
entonação ao expressar sentimentos (como: admiração, desejo, alegria, 
espanto, raiva, entre outros). 

 Identificar o uso de ponto de interrogação como forma de indicar uma 
pergunta. 

 Identificar o ponto-final como forma de finalizar uma frase, dando ideia 
de término ou pausa total. 

 Reconhecer que em um discurso direto, o dois-pontos é quem 
anuncia uma citação, ou uma fala, ou um esclarecimento.  

 Identificar e aplicar o uso da vírgula em chamamentos, enumerações 
e datas. 
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MATEMÁTICA 

 Números e operações com números 
naturais.  

 Operações com números naturais: 
adição, subtração, multiplicação, divisão 

 Situações-problema 

 Polígonos 

 Perímetro 

 Medidas de comprimento 

 Medidas de tempo 

 Sistema monetário 

 Leitura de gráficos e tabelas:  (leitura 
e escrita, decomposição, 
crescente/decrescente, par/ímpar, 
antecessor/ sucessor, ordens e classes) 

 

 Ler, escrever, comparar e ordenar números naturais. 

 Calcular com números naturais – adições, subtrações, multiplicações 
e divisões. 

 Utilizar estratégias e formas de registros pessoais na solução de 
situações-problema envolvendo às quatro operações. 

 Identificar a quantidade de unidades, dezenas e centenas de 
números. 

 Caracterizar polígonos como forma plana de contorno retilíneo, 
fechada e os lados não se cruzam.  

 Conceituar e calcular perímetro de figura plana fechada.  

 Medir e estimar comprimentos. 

 Reconhecer instrumentos de medida como trena, régua para 
encontrar medida de comprimento e expressar numericamente a 
medida. 20 

 Conhecer e exercitar o uso de unidades de medida de tempo como 
dia, semana, mês, bimestre, trimestre, semestre, ano, década, século e 
milênio. 

 Resolver situações-problema envolvendo o sistema monetário, 
situações de compra e venda e formas de pagamento, utilizando termos 
como troco e desconto. 

 Ler e interpretar gráficos e tabelas.  

 Decompor números naturais. 

 Identificar ordens e classes de um número natural.  

 Identificar quando um número é par ou ímpar.  

 Reconhecer e identificar números em ordem crescente e decrescente 

 Identificar o antecessor e o sucessor de um número. 
 

 

CIÊNCIAS 

 Ecossistemas 

 Decomposição 

 Importância da decomposição 

 Importância das algas 

 Relações ecológicas 
Páginas 66 a 85 

 

 Compreender o conceito de ecossistema. 

 Compreender o processo de decomposição. 

 Associar fungos e certas bactérias ao processo de apodrecimento dos 
alimentos e à decomposição da matéria orgânica. 

 Reconhecer a importância da decomposição para os ecossistemas. 

 Compreender a importância das algas para o ambiente.  

 Compreender que os seres vivos podem obter benefícios ou ser 
prejudicados conforme estabelecem relações entre si. (mutualismo – 
parasitismo – competição – camuflagem – mimetismo) 

 Compreender os conceitos de camuflagem e mimetismo e identificar 
alguns animais com essas características. 

 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

HISTÓRIA 

 Povos nômades antigos e atuais 

 O sedentarismo 

 O início da agricultura e da pecuária 
 

(páginas 54 a 65) 
 

 

 

Distrito Federal 

 Primeiros habitantes do DF (povo 
indígena Jê) 

 Missão Cruls 
 

Atividade em folha e no caderno) 
 

 Compreender que os primeiros agrupamentos humanos eram 
caçadores-coletores. 

 Compreender o que é nomadismo. 

 Compreender o que é sedentarismo. 

 Identificar a origem e o início da agricultura e da pecuária dos 
primeiros agrupamentos humanos. 
 

 
 Reconhecer os Jês como os primeiros habitantes do território onde 
hoje é o DF e quais vestígios eles deixaram. 

 Saber por que a Missão Cruls foi formada e quais eram seus 
objetivos. 

 Conhecer fatos importantes a respeito do trabalho feito pela Missão 
Cruls. 

 Reconhecer a importância da Missão Cruls para demarcação do DF. 
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GEOGRAFIA 

 Leitura de mapas físicos 
Páginas 62 a 75 

 

 

Distrito Federal 

 Relevo do DF 

 Hidrografia do DF 

 Clima do DF 

 Vegetação do DF 
(folhas extras) 
 

 Ler e interpretar mapas físicos. 

 Diferenciar e caracterizar as unidades do relevo brasileiro: planaltos, 
planícies e depressões. 
 

 Reconhecer o Planalto Central como o relevo do DF. 

 Identificar características do Planalto Central. 

 Compreender a importância do lago Paranoá para a população do DF. 

 Reconhecer que os rios Preto e Descoberto são responsáveis pelo 
abastecimento de água da maior parte do DF. 

 Compreender que o clima do DF é o tropical e o tropical de altitude. 

 Compreender que o DF possui dois períodos bem definidos: o verão, 
quente e chuvoso e o inverno, seco e frio. 

 Relacionar a influência do clima e relevo na vegetação do DF e sua 
adaptação a esses fatores. 

 Reconhecer o Cerrado como a vegetação característica do DF. 

 

 
HABILIDADES E OBJETOS DE CONHECIMENTO  

2º BIMESTRE 

ÉTICA E CIDADANIA 

 Bullying 

 Família  

 Os quatro erres (reduzir, reciclar, 
reutilizar e repensar) 

 Consciência ambiental 

 Postura de estudante 

 Participar de momentos de reflexão, diálogo e/ou produção referentes 
a contextos e temáticas que favoreçam uma boa convivência 
social/escolar (pautada em valores humanos). 

 Participar de momentos de discussão coletiva sobre respeito mútuo. 

 Compreender a importância das pessoas em nossas vidas. 

 Compreender a importância das argumentações na vida e nas 
relações cotidianas. 

 Apropriar-se do significado das regras e combinados da sala/escola, 
demonstrando, por meio de atitudes, essa compreensão. 

 Refletir sobre o significado de missão e metas. 

 Traçar metas semanais para o direcionamento de suas posturas de 
estudante.  

 Compreender seu papel como estudante: seus direitos, deveres e as 
consequências de suas atitudes (positivas e negativas). 

 Construir uma rotina de estudos diárias respeitando sua 
individualidade e organização familiar. 

 Compreender as noções de reciclagem relacionadas ao impacto do 
consumo sobre o meio ambiente. 

 Analisar as próprias decisões de compra com base nas 
consequências da aquisição de produtos, embalagens, etc. 

 Entender o processo de descarte e reciclagem de produtos. 

   
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 


