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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 instrumentos selecionados e os critérios de distribuição da pontuação na 
composição da média final do (a) estudante do 4° ano, no 3° bimestre. 

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 integrada. 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) 

 
CALENDÁRIO 

ATIVIDADES AVALIATIVAS/ TRABALHOS  
3° BIMESTRE 

DISCIPLINAS 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 AVALIATIVAS / 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. 
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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 

 
HABILIDADES E OBJETOS DE CONHECIMENTO  PRIORITÁRIOS PARA AS  ATIVIDADES AVALIATIVAS 

INTEGRADAS DO 3º BIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS 
(CONTEÚDOS CURRICULARES) 

HABILIDADES 
(OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM) 

PORTUGUÊS 

 Texto: Contos 

 Sinônimo e antônimo 

 Significado da palavra de acordo com o 
contexto 

 Relações entre termos 

 Família de palavras 

 Relação de concordância: gênero, número e 
verbo com o substantivo que se refere 

 Uso de letra maiúscula. 

 Substantivo 

 Adjetivo 

 Artigo 

 Verbo - identificação e tempos: presente, 
pretérito e futuro 

 Verbo - modo infinitivo 

 Pontuação: ponto-final, exclamação, 
interrogação e vírgula (data, enumeração e 
chamamento) 

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

 Interpretar com autonomia textos de variados tipos e gêneros. 

 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. 

 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. 

 Estabelecer o uso de letra maiúscula em substantivos 
próprios e início de frases. 

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

 Identificar a função na leitura e usar, adequadamente, na 
escrita ponto-final, de interrogação, de exclamação e vírgula. 

 Reconhecer o uso da vírgula em chamamentos, 
enumerações e datas. 
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HISTÓRIA 

 A invenção do comércio e a 
circulação de produtos 

 Atividades comerciais: trocas de 
mercadorias 

 Uso de mercadorias como moedas 

 Uso de moedas de metal e de 
papel-moeda 
 

 Rotas de comércio 

  Influências da atividade comercial 
nas sociedades antigas 
 
(livro - páginas 68 a 83) 

 Identificar as transformações ocorridas nos processos de 
deslocamento das pessoas e mercadorias. 

 Compreender o que é o escambo e como ele surgiu. 

 Entender que as trocas de mercadorias geram a atividade do 
comércio. 

 Compreender que o sal, as sementes de cacau e conchas foram as 
primeiras moedas utilizadas pela humanidade. 

 Compreender o motivo do surgimento das moedas de metal e do 
papel-moeda. 

 Descrever as mudanças nas atividades comerciais e no tipo de 
moeda utilizada pelos povos ao longo do tempo. 

 Identificar e descrever a importância dos caminhos terrestres, fluviais 
e marítimos para a dinâmica da vida comercial. 

 Identificar os grupos sociais que atuavam nas rotas de comércio. 

 Identificar por meio de leitura de mapas, rotas comerciais marítimas e 
terrestres. 

 

GEOGRAFIA 

 Produção, circulação e consumo. 

 Etapas de produção, circulação e 
consumo de mercadorias. 

 Recursos naturais renováveis e não 
renováveis. 

 Meios de transporte mais utilizados 
no Brasil. 

 Circulação de veículos e pessoas no 
espaço urbano. 

 
(livro - páginas 78 a 83 / 86 a 95) 

 Descrever e discutir o processo de produção (transformação de 
matérias-primas), circulação e consumo de diferentes produtos. 

 Identificar e descrever diferentes etapas de produção, circulação e 
consumo de mercadorias. 

 Reconhecer diferentes matérias-primas e recursos naturais 
renováveis e não renováveis. 

 Conhecer a importância dos recursos naturais para as pessoas. 

 Identificar a matéria-prima principal de um produto industrializado. 

 Refletir sobre posturas de consumo consciente, ou seja, consumir 
com responsabilidade. 

 Identificar os principais meios de transporte utilizados no lugar de 
viver. 

 Perceber que a maior parte do transporte no Brasil é feita em 
rodovias. 

 Relacionar o bom estado de conservação das rodovias a entrega 
rápida e segura das mercadorias. 

 Reconhecer os principais problemas e impactos relacionados ao 
transporte no Brasil. 

 Compreender os problemas que ocorrem nas grandes cidades 
devido a intensa circulação de veículos nas cidades. 

 Perceber que o uso de transportes coletivos nas cidades contribuem 
na redução dos congestionamentos. 

 Reconhecer a importância das normas de trânsito. 

 

CIÊNCIAS 

 Matéria: conceito e estados da 
matéria 

 Transformações físicas 

 Mudanças de estado físico (livro 
páginas 86 até 99) 

 Compreender que tudo o que tem massa e ocupa lugar no espaço é 
constituído de matéria. 

 Reconhecer os estados sólido, líquido e gasoso da matéria. 

 Compreender os conceitos e as formas de medir massa e volume. 

 Compreender que a matéria pode sofrer transformação 
por causa de muitos fatores. 

 Identificar as mudanças de estado físico. 

 Identificar misturas na vida diária, com base em suas propriedades 
físicas observáveis, reconhecendo sua composição. 

 Reconhecer que a água dissolve várias substâncias. 
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MATEMÁTICA 

 Números naturais: 
 

 leitura e escrita, comparação, 
composição / decomposição, ordem 
crescente / decrescente, par / ímpar, 
antecessor / sucessor, ordens e 
classes (até a 5ª ordem) 
 

 Cálculos: adição, subtração, 
multiplicação e divisão. 

 Figuras espaciais (prismas e 
pirâmides) 

 Medidas de comprimento 

 Sistema monetário 

 Tabela e gráfico 

 Situações-problema envolvendo
 os conteúdos trabalhados. 

 Ler, escrever, comparar e ordenar números naturais. 

 Identificar a quantidade de unidades, dezenas e centenas simples e 
de milhar. 

 Reconhecer e identificar números em ordem crescente/decrescente, 
o antecessor/ sucessor, par/ímpar, composição/ decomposição, ordens 
e classes de um número. 

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

 Identificar vértice, face e aresta de um sólido geométrico. 

 Analisar, nomear e comparar os atributos de sólidos geométricos 
(prismas e pirâmides). 
 

 Usar medidas de comprimento. 

 Converter unidades de medidas de comprimento. 

 Realizar cálculo usando cédulas e moedas do Real. 

 Ler e compreender informações em forma de tabela e gráfico. 

 Resolver situações-problema envolvendo os conteúdos trabalhados. 

 
 
 

HABILIDADES E OBJETOS DE CONHECIMENTO  PRIORITÁRIOS PARA AS  PROVAS BIMESTRAIS 
3º BIMESTRE 

 
 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS 
(CONTEÚDOS CURRICULARES) 

HABILIDADES 
(OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM) 

PORTUGUÊS 

 Texto: conto 

 Significado da palavra de acordo 
com o contexto 

 Relações entre termos 

 Família de palavras 

 Relação de concordância: gênero, 
número e verbo com o substantivo que 
se refere 

 Uso de letra maiúscula 

 Substantivo 

 Adjetivo 

 Artigo 

 Verbo - identificação e tempos: 
pretérito perfeito e imperfeito, presente 
e futuro 

 Verbo - modo infinitivo 

 Pronome pessoal, demonstrativo e 
possessivo 
 

 Pontuação: ponto-final, exclamação, 
interrogação, dois-pontos, travessão e 
vírgula (data, enumeração e 
chamamento) 

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

 Interpretar com autonomia, textos de variados tipos e gêneros. 

 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. 

 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. 

 Estabelecer o uso de letra maiúscula em substantivos próprios e 
início de frases. 

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

 Localizar e flexionar nos tempos presente, pretérito perfeito e 
imperfeito e futuro o fato expresso. 

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

 Identificar a função na leitura e usar, adequadamente, na escrita 
ponto final, de interrogação, de exclamação, dois-pontos e travessão 
em diálogos (discurso direto), vírgula em enumerações, datas e em 
separação de chamamento (vocativo). 
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MATEMÁTICA 

 Números naturais: leitura e escrita, 
comparação, composição/ 
decomposição, ordem crescente / 
decrescente, par / ímpar, antecessor / 
sucessor, ordens e classes (6ª ordem) 
 

 Cálculos: adição, subtração, 
multiplicação e divisão 

 Fração: conceito, leitura, escrita, 
inteiro/metade, comparação. 

 Ângulos retos e não retos 

 Medidas de tempo 

 Medidas de comprimento 

 Tabela e gráfico 

 Situações-problema envolvendo os 
conteúdos trabalhados 

 Ler, escrever, comparar e ordenar números naturais. 

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

 Reconhecer e identificar números em ordem crescente/decrescente, o 
antecessor/sucessor, par/ímpar, composição/decomposição, ordens e 
classes de um número. 

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

 Identificar frações do inteiro e suas representações (gráficas, escritas 
e representá-las por notação habitual) 

 Dividir objetos inteiros em partes iguais. 

 Reconhecer e comparar frações. 

 Reconhecer e comparar ângulos retos e não retos em figuras 
poligonais. 

 Reconhecer horas em relógios analógicos, minutos e segundos. 

 Identificar medidas de tempo em dias, semanas, meses, anos, 
bimestres, trimestres, semestres, séculos e milênios. 

 Calcular o intervalo de tempo entre o início e o término da realização 
de uma tarefa. 

 Ler e compreender informações em forma de tabela e gráficos. 

 Resolver situações-problema envolvendo os conteúdos trabalhados. 

 

CIÊNCIAS 

 Transformações físicas 

 Mudanças de estado físico 

 Misturas - solventes e solutos: 
separação de misturas, catação, 
filtração, separação magnética, 
evaporação, decantação e destilação 

 Transformações químicas  
 
(livro páginas 94 até 119) 

 Compreender que a matéria pode sofrer transformação por causa de 
muitos fatores. 

 Diferenciar transformações físicas e químicas. 

 Compreender que as transformações químicas em um material 
podem acontecer de diferentes formas. 

 Identificar as mudanças de estado físico. 

 Reconhecer que a água dissolve várias substâncias. 

 Conhecer e identificar algumas formas de separação dos 
componentes de uma mistura: catação, filtração, separação magnética, 
evaporação, decantação, destilação. 

 Reconhecer algumas transformações químicas presentes no 
cotidiano. 

 Concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento ou 
resfriamento são reversíveis (como as mudanças de estado físico da 
água) e outras não (como o cozimento do ovo, a queima do papel etc.) 

 

HISTÓRIA 

 O mundo da tecnologia: a integração 
de pessoas e as exclusões sociais e 
culturais 

 Comunicação oral 

 Comunicação escrita 

 Rádio, televisão e Internet 
 
(livro - páginas 84 a 97) 
 

 História da construção Brasília 

 Catetinho 

 Inauguração de Brasília 
 
(DF - caderno e atividades em folhas) 

 Comparar as formas de comunicação oral e escrita predominantes 
em diferentes tempos, identificando mudanças e permanências. 

 Compreender que a oralidade foi, por muitos anos, a única maneira 
de transmissão de conhecimento, de geração a geração. 

 Compreender a evolução da produção escrita, desde os manuscritos 
até os dias atuais. 

 Identificar os sujeitos históricos que tinham ou não acesso ao rádio, à 
televisão e à internet em diferentes tempos. 

 Descrever as mudanças na presença do rádio, da televisão e da 
internet na vida das pessoas ao longo do tempo. 

 Conhecer fatos relevantes da construção de Brasília. 

 Relacionar a mudança da capital federal ao progresso e 
desenvolvimento do centro do país. 

 Identificar a data da inauguração de Brasília e o presidente 
responsável por este fato. 

 Reconhecer o Catetinho como a primeira residência oficial de Brasília. 
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GEOGRAFIA 

Relação campo e cidade 

 Formação do município: campo e 
cidade 

 População rural e população urbana 

 Êxodo rural 

 Comunicação entre o espaço rural e 
o espaço urbano 
 
(livro - páginas 98 a 107) 
 
 

 Área rural do DF 

 Comércio do DF 
(DF - caderno e atividades em folhas) 

 Reconhecer o município como o espaço formado pelo espaço urbano 
(cidade) e espaço rural (campo). 

 Reconhecer e analisar a interdependência do campo e da cidade. 

 Identificar a matéria-prima e a procedência de produtos consumidos 
no dia a dia. 

 Comparar a evolução das populações rural e urbana no Brasil. 

 Compreender o que é êxodo rural e identificar razões por que ele 
ocorre no Brasil. 

 Perceber que os meios de transporte e de comunicação auxiliam na 
interligação entre os espaços rural e urbano. 

 Compreender que a tecnologia contribui na vida de quem vive no 
campo. 
 

 Saber que a área rural do DF produz diversas matérias-primas e 
produtos e é responsável por ajudar no abastecimento de alimentos da 
região. 

 Compreender que no DF há áreas destinadas ao comércio. 

 Reconhecer diversos tipos de comércio do DF: supermercados, 
shoppings, lojas, bancas e feiras permanentes e itinerantes. 

 
 

HABILIDADES E OBJETOS DE CONHECIMENTO  
3º BIMESTRE 

ÉTICA E CIDADANIA 

 Datas comemorativas (dia dos pais, 
dia do estudante, folclore, 
Independência, do Brasil, dia da 
árvore) 

 Escolhas e consequências 

 Habilidades sociais e
 relacionamentos interpessoais 

 Postura de estudante 

 Meio ambiente 

 Lixo e lixeira 

 Reciclagem 

 Proteção aos animais 

 Voluntariado 

 Conhecer e refletir sobre algumas datas comemorativas relevantes. 

 Refletir e compreender que as escolhas trazem consequências e que 
elas podem ser tanto positivas quanto negativas. 

 Desenvolver argumentos para defender suas escolhas e opiniões. 

 Apropriar-se do significado das regras sociais e atuar como ser 
humano competente e responsável. 

 Colaborar, cotidianamente, com o cumprimento das regras escolares 
e combinados de convivência da turma no ensino híbrido. 

 Compreender seu papel como um estudante competente de 4º ano, 
no segundo semestre (preparando-se para cursar o 5º ano). 

 Participar de momentos de discussão coletiva sobre o respeito mútuo. 

 Compreender a importância dos cuidados com meio ambiente e 
consciência ambiental. 

   
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 


