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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 2º ANO – 3º BIMESTRE 
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3213-3838 
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3213-3737 

 

www.ciman.com.br 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Senhores Pais e/ou Responsáveis e estudantes, 
 
Iniciamos o 3º 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 2º ano, no 3° bimestre. Ressaltamos que a partir desse bimestre, os 

estudantes do 2º 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) 

Atividade avaliativa integradas. 20% 
(valor: 2 pontos) 

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 / TRABALHOS  
3° BIMESTRE 

Instrumentos de 
avaliação 

PERÍODO 

PORTUGUÊS 
HISTÓRIA E 
GEOGRAFIA 
MATEMÁTICA 
CIÊNCIAS 

As atividades serão realizadas durante as aulas dessas 
disciplinas, no período de 2/8 a 27/8. Serão pontuadas e 
validadas para fins avaliativos. 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES/ TRABALHOS  
3º 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 2/8 a 13/9. Serão pontuadas e 
validadas para fins avaliativos. 

 

 

 

ATIVIDADES AVALIATIVAS INTEGRADAS 

3º BIMESTRE 

DISCIPLINAS INTEGRADAS DATA 

HUMANAS 
(PORTUGUÊS, HSTÓRIA E GEOGRAFIA) 

16/8- segunda-feira 
A atividade avaliativa será realizada 
no horário da aula 

EXATAS 
(MATEMÁTICA E CIÊNCIAS) 

18/8- quarta-feira 
A atividade avaliativa será realizada 
no horário da aula 

 

ATIVIDADES AVALIATIVAS  
3º BIMESTRE 

DISCIPLINA DATA 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA 13/9- segunda-feira 

PORTUGUÊS 15/9- quarta-feira 

CIÊNCIAS 17/9 - sexta-feira 

MATEMÁTICA 20/9 – segunda-feira 

2ª CHAMADA (ON-LINE) 21/9 - terça-feira 
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HABILIDADES E OBJETOS DE CONHECIMENTO PRIORITÁRIOS PARA AS ATIVIDADES AVALIATIVAS 
INTEGRADAS DO 3º BIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS 

(CONTEÚDOS CURRICULARES) 
HABILIDADES 

(OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM) 

LÍNGUA PORTUGUESA 

*Leitura e escuta (compartilhada e autônoma) 

 

* Textos narrativos (fábulas) 

 Elementos da narrativa: narrador, espaço, tempo, 

personagens, discurso, descrição de personagens, 

lugares e objetos. 

 

(Páginas 180 e 181) 

 

 

Análise linguística/ semiótica (Alfabetização) 

 

 Ordem alfabética: além da primeira 

letra das palavras. 

 

 Sinais de pontuação: ponto final, ponto de 

exclamação, ponto de interrogação, travessão e 

dois pontos. 

 

 Substantivos: próprio e comum. 

 

(Atividades em folha, no caderno e em formulário 

Google) 

 Ler e compreender, com certa autonomia, textos 

literários, de gêneros variados, desenvolvendo o gosto 

pela leitura. 

 Estabelecer expectativa em relação ao texto que vai ler, 

apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as 

condições de produção e recepção desse texto, o gênero, 

o suporte e o universo temático, bem como sobre 

saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da 

própria obra, confirmando antecipações e inferências 

realizadas antes e durante a leitura de textos. 

 Reconhecer que os textos literários fazem parte do 

mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, 

de encantamento, valorizando-os, em sua diversidade 

cultural, como patrimônio artístico da humanidade. 

 Ler e compreender, em colaboração com colegas e com 

ajuda do professor e, mais tarde, de maneira autônoma, 

textos narrativos de maior porte. 

 Desenvolver habilidades para a crítica e/ou apreciação 

(fundamentada por argumentação consistente) dos textos 

que lê. 

 Analisar palavras para colocá-las em ordem alfabética, 

observando além da primeira letra de cada uma delas. 

 Usar adequadamente ponto final, ponto de interrogação 

e ponto de exclamação. 

 Utilizar com adequação demais recursos do sistema de 

pontuação já estudados. 

 Identificar nome próprio e nome comum. 

 Classificar o substantivo em comum ou próprio. 

 

 

HISTÓRIA/GEOGRAFIA 

*A comunidade e seus registros 

 A noção do “Eu” e do “Outro”: registros de 

experiências pessoais e da comunidade no tempo e 

no espaço. 

 Formas de registrar e narrar histórias (marcos de 

memória materiais e imateriais). 

 A noção do “Eu” e do “Outro”: comunidade, 

convivências e interações entre pessoas. 

 

*Conexões e escalas 

 Experiências da comunidade no tempo e no 

espaço. 

 Mudanças e permanências. 

(Páginas 92 a 105) 

 Selecionar e compreender o significado de objetos e 

documentos pessoais como fontes de memórias e histórias 

nos âmbitos pessoal, familiar, escolar e comunitário. 

 

 Reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, nas 

relações com a natureza e no modo de viver de pessoas em 

diferentes lugares. 

 

 Analisar mudanças e permanências, comparando 

imagens de um mesmo lugar em diferentes tempos. 
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MATEMÁTICA 

 Leitura e escrita de numerais até 1.000. 

 Agrupamento decimal. 

 

(Páginas 115 a 119, atividades em folha, no 

caderno e em formulário Google) 

 

 Compreensão dos significados das operações 

fundamentais (adição, subtração e multiplicação). 

 

(Páginas 121, 134, 148 a 155, atividades em 

folha, no caderno e em formulário Google) 

 Ler e escrever números naturais até 1.000. 

 Identificar, na leitura dos numerais até 1.000, os 

algarismos e o valor indicado pela posição ocupada por 

eles na escrita. 

 Compreender, progressivamente, os significados 

operatórios: 

 da adição – juntar quantidades e acrescentar uma 

quantidade a outra, com formação da dezena agrupando, 

concretamente, 10 unidades, gerando um registro. 

 da subtração – tirar uma quantidade de outra, verificar 

"quanto falta" em uma quantidade para atingir outra e 

encontrar a diferença entre duas quantidades, 

concretamente, em situações com 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, 

com produção de registro. 

 

CIÊNCIAS 

* Vida e evolução 

 

 Seres vivos no ambiente 

 Componentes construídos pelo ser humano 

 

 Alimentação dos animais: Herbívoros; 

Carnívoros; Onívoros. 

 

 

(Páginas 80 a 85, atividades em folha, no 

caderno e em formulário Google) 

 

 Reprodução dos animais 

 

(Páginas 68 a 85, atividades em folha, no caderno 

e em formulário Google) 

 Perceber as relações dos seres vivos entre si e com 

outros componentes do ambiente. 

 Compreender que alguns componentes naturais são 

essenciais para os seres vivos. 

 Conhecer algumas formas pelas quais os seres vivos se 

relacionam com os componentes construídos dos 

ambientes. 

 

 Reconhecer que muitos seres vivos se relacionam entre 

si pela alimentação. 

 Classificar animais carnívoros, herbívoros e onívoros. 

 Classificar animais ovíparos e vivíparos. 
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HABILIDADES E OBJETOS DE CONHECIMENTO PRIORITÁRIOS PARA AS PROVAS BIMESTRAIS DO  
3º BIMESTRE 

 
OBJETOS DE CONHECIMENTOS 

(CONTEÚDOS CURRICULARES) 
HABILIDADES 

(OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM) 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Textos narrativos 

 Textos do folclore (lendas); 

 Elementos da narrativa: narrador, espaço, tempo, 

personagens, discurso, descrição de personagens, 

lugares e objetos. 

 
* (Páginas 223 a 229, atividades em folha, no 
caderno e em formulário Google) 
 
 
Textos expositivos 

 Verbetes de curiosidades 

 

* (Páginas 197 a 206, 230 a 235 e 255 a 257, 
atividades em folha, no caderno e em 
formulário Google) 
 
* Análise linguística/ semiótica 
(Alfabetização) 
 

 Artigo 

 Identificação do artigo em contexto 

 Relação do artigo com o substantivo 

 Relações de concordância de gênero e número 

 Família de palavras Prefixação, sufixação 

 
* Páginas 207 a 210, 237 a 241, atividades em 
folha, no caderno e em formulário Google) 

 Ler e compreender, com certa autonomia, textos 

literários, de gêneros variados, desenvolvendo o gosto 

pela leitura. 

 Estabelecer expectativa em relação ao texto que vai ler, 

apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as 

condições de produção e recepção desse texto, o gênero, 

o suporte e o universo temático, bem como sobre 

saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da 

própria obra, confirmando antecipações e inferências 

realizadas antes e durante a leitura de textos. 

 Reconhecer que os textos literários fazem parte do 

mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, 

de encantamento, valorizando-os, em sua diversidade 

cultural, como patrimônio artístico da humanidade. 

 Ler e compreender, em colaboração 

 com colegas e com ajuda do professor e, mais tarde, de 

maneira autônoma, textos narrativos de maior porte. 

 Desenvolver habilidades para a crítica e/ou apreciação

 (fundamentada por argumentação consistente) 

dos textos que lê. 

 Ler e compreender, em colaboração com os colegas e 

com a ajuda do professor, enunciados de tarefas 

escolares, diagramas, curiosidades, pequenos relatos de 

experimentos, entrevistas, verbetes de enciclopédias 

infantil, entre outros gêneros do campo investigativo. 

 Desenvolver, progressivamente, habilidades e 

estratégias de leitura. 

 Desenvolver habilidades para a crítica r/ou apreciação 

(fundamentada por argumentação consistente) dos textos 

que lê. 

 Compreender que o artigo acompanha o substantivo e 

auxilia na flexão de gênero e número. 

 Compreender que as palavras podem derivar de outras. 

 Ampliar o vocabulário a partir das famílias de palavras 

(derivados). 

 Usar, progressivamente, a modalidade formal da língua. 

 Identificar que os substantivos podem variar de acordo 

com o gênero e o número. 
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MATEMÁTICA 

 Valor posicional do número (Composição e 

decomposição) 

 Agrupamento decimal. 

 Compreensão dos significados das operações 

fundamentais (adição, subtração e multiplicação). 

 Operações com números naturais: 

➢ Adição 

➢ Subtração 

➢ Multiplicação 

➢ Divisão (noções e registro pictórico de 
situações de partilhas iguais) 

 Cédulas e moedas brasileiras 

 O real como unidade monetária 

 Diferentes composições do real com moedas 

 
* Páginas 116 a 119, 121, 124 a 126, 128 a 135 e 
148 a 155, atividades em folha, no caderno e em 
formulário Google. 
 

 Estabelecer relações de equivalência entre 100 

unidades, 10 dezenas e 1 centena. 1000 unidades, 100 

dezenas e 10 centenas. 

 Compor e decompor números naturais de até três 

ordens, com suporte de material manipulável, em especial o 

material dourado e cédulas, por meio de diferentes adições. 

 Compreender, progressivamente, os significados 

operatórios: 

 da adição – juntar quantidades e acrescentar uma 

quantidade a outra, com formação da dezena agrupando, 

concretamente, 10 unidades, gerando um registro. 

 da subtração – tirar uma quantidade de outra, verificar 

"quanto falta" em uma quantidade para atingir outra e 

encontrar a diferença entre duas quantidades, 

concretamente, em situações com 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, 

com produção de registro. 

 da divisão – repartir em porções iguais e verificar 

quantas vezes uma quantidade cabe em outra, no concreto 

e registro pictórico. 

 Identificar as moedas do nosso sistema monetário. 

 Reconhecer o real como unidade monetária e 

composições do real em centavos. 

 

CIÊNCIAS 

* Vida e evolução 

 Seres vivos no ambiente o Componentes 

construídos pelo ser humano; 

 Alimentação dos animais: o Herbívoros; 

Carnívoros; Onívoros. 

 Reprodução dos animais; 

 O ser humano; 

 Os sentidos do corpo humano e os órgãos 

responsáveis por cada um deles; 

 Plantas e fotossíntese; 

 Relação das plantas com as mudanças no 

ambiente. 

 
* Páginas 68 a 99, atividades em folha, no 
caderno e em formulário Google) 

 Perceber as relações dos seres vivos entre si e com 

outros componentes do ambiente. 

 Compreender que alguns componentes naturais são 

essenciais para os seres vivos. 

 Conhecer algumas formas pelas quais os seres vivos se 

relacionam com os componentes construídos dos 

ambientes. 

 Reconhecer que muitos seres vivos se relacionam entre 

si pela alimentação. 

 Diferenciar e classificar animais carnívoros, herbívoros e 

onívoros. 

 Diferenciar animais ovíparos e vivíparos. 

 Conhecer os órgãos dos sentidos por meio dos quais os 

seres humanos percebem o ambiente. 

 Reconhecer que o ser humano tem grande capacidade 

de modificar o ambiente. 

 Descrever características de plantas e animais 

(tamanho, forma, cor, fase da vida, local onde se 

desenvolve, etc.) que fazem parte do seu cotidiano e 

relacioná-las ao ambiente em que vivem. 

 Identificar as principais partes de uma planta (raiz, caule, 

folhas, flores e frutos) e a função desempenhada por cada 

uma delas, e analisar as relações entre as plantas, o 

ambiente e os demais seres vivos. 

 Reconhecer a importância da arborização urbana. 

 Reconhecer uma proposta de uso sustentável da terra. 
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HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

HISTÓRIA 
*A comunidade e seus registros 

 A noção do “Eu” e do “Outro”: registros de 

experiências pessoais e da comunidade no tempo e 

no espaço. 

 Formas de registrar e narrar histórias (marcos de 

memória materiais e imateriais). 

 A noção do “Eu” e do “Outro”: comunidade, 

convivências e interações entre pessoas. 

 
*As formas de registrar experiências da 
comunidade 

 As fontes: relatos orais, objetos, imagens 

(pinturas, fotografias, vídeos), músicas, escrita, 

tecnologias digitais de informação e comunicação e 

inscrições nas paredes, ruas e espaços sociais. 

Páginas 92 a 101 e 116 a 123 
 
 
GEOGRAFIA 
* Conexões e escalas 

 Experiências da comunidade no tempo e no 

espaço. 

 Mudanças e permanências. 

 
* Formas de representar e pensamento espacial. 

 Localização, orientação e representação 

espacial. 

 
Páginas 102 a 115 e 124 a 133. 

 Selecionar e compreender o significado de objetos e 

documentos pessoais como fontes de memórias e histórias 

nos âmbitos pessoal, familiar, escolar e comunitário. 

 Selecionar objetos e documentos pessoais e de grupos 

próximos ao seu convívio e compreender sua função, seu 

uso e seu significado. 

 Selecionar situações cotidianas que remetam à 

percepção de mudança, pertencimento e memória. 

 

 Identificar objetos e documentos pessoais que remetam 

à própria experiência no âmbito da família e/ou da 

comunidade, discutindo as razões pelas quais alguns 

objetos são preservados e outros são descartados. 

 Reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, nas 

relações com a natureza e no modo de viver de pessoas 

em diferentes lugares. 

 

 Analisar mudanças e permanências, comparando 

imagens de um mesmo lugar em diferentes tempos. 

 Identificar objetos e lugares de vivência (escola e 

moradia) em imagens aéreas e mapas (visão vertical) e 

fotografias (visão oblíqua). 

 

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 


