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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:  

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  
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 13/9- segunda-feira 

GEOGRAFIA 14/9 – terça-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 - 3º BIMESTRE 
 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS 
(CONTEÚDOS CURRICULARES) 

HABILIDADES 
(OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM) 

LÍNGUA PORTUGUESA 

● Textos narrativos: contos, crônicas, 
histórias em quadrinhos e breve biografia 
de autor de textos lidos. 
 
● Textos dramáticos: peças teatrais 
(estrutura: rubricas, personagens, 
marcação temporal e espacial) 
 
 
LEITURA E INTERPRETAÇÃO PARA 
ATIVIDADE AVALIATIVA 

● Ler com autonomia textos de variados tipos e gêneros, 
compreendê-los e interpretá-los. 
● Desenvolver habilidades e estratégias de leitura: índices de 
previsibilidade, explicitação de conteúdo implícito, comparação, 
inferência, análise, relações de causa e consequência, de 
temporalidade e espacialidade, transferência, síntese, 
generalização, relação entre forma e conteúdo. 
● Inferir informações implícitas nos textos lidos. 
● Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em 
textos, com base no contexto da frase ou do texto. 
● Identificar, contar e numerar parágrafos em textos. 
● Reconhecer elementos da narrativa: personagem, espaço, tempo, 
narrador, discurso e enredo. 

 

HISTÓRIA 

Unidade 3 - tecnologia, cotidiano e 
linguagens 
 
● A automação e a vida cotidiana 
● Mudanças no trabalho 
 
Livro páginas 68 a 83  

● Reconhecer as mudanças cotidianas relacionadas à automação e 
os sujeitos históricos envolvidos nessas mudanças. 
● Comparar diferentes visões sobre a automação existentes no 
Brasil atual. 
● Relacionar a automação de serviços a um possível aumento do 
desemprego no país. 
● Reconhecer os trabalhadores como sujeitos históricos portadores 
de direitos conquistados ao longo do tempo. 
● Relacionar mudanças na forma de produção de bens ao 
desenvolvimento de máquinas complexas. 
● Reconhecer as mudanças ocorridas na organização do trabalho 
após o desenvolvimento das máquinas complexas. 
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GEOGRAFIA 

Mundo do trabalho 
 
Unidade 3 - A tecnologia nos setores 
da economia, na comunicação e nos 
transportes 
 
●  Tecnologia na
 agricultura/pecuária (Trabalho e 
inovação tecnológica) 
 
Livro páginas 78 a 87 

● Identificar e comparar as mudanças dos tipos de trabalho e 
desenvolvimento tecnológico na agropecuária, na indústria, no 
comércio e nos serviços. 
● Analisar transformações de paisagens nas cidades, comparando 
sequência de fotografias, fotografias aéreas e imagens de satélite de 
épocas diferentes. 
● Distinguir diferentes tipos de agrossistemas ou sistemas agrários, 
em relação à utilização da terra, ao objetivo da produção e aos tipos 
de tecnologia aplicados. 
● Comparar características da agricultura orgânica e da agricultura 
convencional. 
● Reconhecer alguns tipos de máquina utilizados nas diversas 
etapas da produção agrícola. 
● Identificar novas técnicas utilizadas na produção pecuária. 
● Distinguir os diferentes tipos de criação de animais: pecuária 
intensiva, extensiva, suína e avicultura. 
● Identificar as regiões brasileiras onde se concentra a pecuária 
para produção de carne. 

 

MATEMÁTICA 

Números e Operações 
 
● Multiplicação com até 2 dígitos no 
multiplicador; 
● Divisão com até 2 dígitos no divisor; 
● Resolução de situações-problema 
envolvendo as quatro operações: adição 
com até centena de bilhão, com várias 
parcelas. 
● Subtração com desagrupamento entre 
todas as ordens estudadas. 
● Expressões numéricas e a 
representação da solução de situação-
problema 
● Leitura, comparação e escrita de 
frações 
● Cálculos de frações de quantidade em 
situações-problema 
 
Perímetro 

● Compreender e resolver divisões com até 2 algarismos, inclusive 
em contexto de medidas; 
● Identificar padrões em divisões com divisores de um, dois ou mais 
algarismos. 
● Compreender e utilizar, para a resolução de cálculos e de 
situações-problema, a relação inversa entre multiplicação e divisão. 
● Calcular com números naturais: adições, subtrações e 
multiplicações e divisões. 
● Resolver situações-problema de adição e subtração com números 
naturais e racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando 
estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e 
algoritmos; 
● Resolver situações-problemas envolvendo diferentes significados 
da multiplicação: adição de parcelas iguais, configuração retangular, 
proporcionalidade; 
● Resolver expressões numéricas geradas por situações-problema, 
limitando-se apenas aos parênteses e às quatro operações. 
● Relacionar números decimais com as respectivas frações; 
● Comparar frações; 
● Resolver situações-problema com frações de quantidade; 
● Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), utilizando 
unidades de medidas padronizadas mais usuais, valorizando e 
respeitando a cultura local. 
● Compreender o conceito e saber calcular o perímetro e área de um 
quadrilátero em malha quadriculada. 
● Explorar formas de calcular a área e o perímetro do retângulo. 

 

CIÊNCIAS 

Unidade 3 - Funcionamento do corpo 
humano 
● Nutrientes 

✔ Carboidratos 

✔proteínas 

✔ Lipídios 

✔ Minerais e vitaminas 

● O ato de comer 
● Hábitos alimentares 
● Tipos de alimentos 

✔ In natura 

✔ Minimamente processados 

✔ Processados 

✔ Ultraprocessados 

● Cuidar da alimentação 
● Sistema digestório 
Livro páginas 92 a 103 

● Compreender que os alimentos fornecem os nutrientes 
necessários para manutenção da saúde do nosso organismo. 
● Reconhecer alimentos ricos em cada tipo de nutriente. 
● Conhecer a função de cada nutriente no nosso organismo. 
● Conhecer os principais nutrientes presentes nos alimentos, bem 
como a função de cada um deles em nosso corpo para entender 
como cuidar da alimentação. 
● Diferenciar e identificar alimentos in natura, minimamente 
processados, processados e ultraprocessados. 
● Aprender a cuidar da alimentação.  
● Conhecer os órgãos envolvidos na digestão. 
● Aprender que a parte dos alimentos que não é absorvida é 
eliminada. 
● (EF05CI09) Selecionar argumentos que justifiquem por que os 
sistemas digestório e respiratório são considerados corresponsáveis 
pelo processo de nutrição do organismo, com base na identificação 
das funções desses sistemas. 
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HABILIDADES E OBJETOS DE CONHECIMENTO PRIORITÁRIOS PARA AS PROVAS BIMESTRAIS 
3º BIMESTRE 

 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS 
(CONTEÚDOS CURRICULARES) 

HABILIDADES 
(OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM) 

LÍNGUA PORTUGUESA 

● Textos narrativos: contos, crônicas, 
histórias em quadrinhos e breve biografia de 
autor de textos lidos. 
 
● Textos dramáticos: peças teatrais 
(estrutura: rubricas, personagens, marcação 
temporal e espacial) 
 
● Textos de relato: biografia e autobiografia. 
 
Revisão das classes gramaticais 
estudadas anteriormente: 
● substantivo: próprio/comum, graus do 
substantivo (aumentativo e diminutivo). 
● adjetivo e locução adjetiva 
● artigo (definido e indefinido) 
● pronome (pessoal, possessivo, 
demonstrativo) 
● numeral 
● preposição 
● verbo (identificação) 
● tempos verbais: presente, pretérito 
perfeito, pretérito imperfeito, futuro do 
presente e futuro do pretérito. 
● verbo no infinitivo (dicionário) 
● Verbo regular e irregular (sem nomear) 
● Diferença entre:  
a – artigo, pronome, preposição  
o – artigo, pronome 
 
 
● Família de palavras 
● Pontuação 
● Ponto-final 
● Ponto de interrogação 
● Ponto de exclamação 
● Travessão e dois-pontos (discurso direto e 
separando fala de passagem de narrador) 
● Vírgula: data, enumeração e 
chamamento (vocativo) 
● Reticências 
● Parênteses 
● Aspas 

● Ler com autonomia textos de variados tipos e gêneros, 
compreendê-los e interpretá-los. 
● Desenvolver habilidades e estratégias de leitura: índices de 
previsibilidade, explicitação de conteúdo implícito, comparação, 
inferência, análise, relações de causa e consequência, de 
temporalidade e espacialidade, transferência, síntese, 
generalização, relação entre forma e conteúdo. 
● Inferir informações implícitas nos textos lidos. 
● Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em 
textos, com base no contexto da frase ou do texto. 
● Identificar, contar e numerar parágrafos em textos. 
 
● Classificar o substantivo em comum/próprio, singular/plural,
 feminino/masculino, aumentativo e diminutivo. 
●  
● Identificar substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, 
preposição e verbo em texto ou frase. 
● Identificar as palavras ligadas por preposição (relações que 
estabelece). 
● Classificar artigo em definido ou indefinido e atribuir as 
implicações de sentido decorrentes do uso de cada um. 
● Identificar relações de regularidade na escrita de palavras da 
mesma família. 
● Identificar a expressão de presente, passado e futuro em 
tempos verbais do modo indicativo. 
● Empregar adequadamente os tempos verbais estudados. 
● Utilizar adequadamente verbos nos tempos presente (forma 
simples e composta), pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro 
do presente (forma simples e composta). 
● Empregar adequadamente verbos regulares e irregulares. 
● Escrever frases alterando os tempos verbais estudados. 
● Identificar diferenças entre: 
● a – artigo, pronome, preposição 
● o – artigo, pronome 
● Listar palavras da mesma família de outras palavras indicadas. 
● Diferenciar, na leitura de textos, vírgula, dois-pontos e 
reconhecer, na leitura de textos, o efeito de sentido que decorre 
do uso de reticências, parênteses. 

 

HISTÓRIA 

● Registros da história: linguagens e 
culturas 
 
● Automação na vida cotidiana 
● Mudanças no trabalho 
 
● (As tradições orais e a valorização da 
memória) 
 
● As diferentes linguagens 
● Pintura corporal 
 
● (O surgimento da escrita e a noção de 
fonte para a transmissão de saberes, 
culturas e histórias) 

● Reconhecer as mudanças cotidianas relacionadas à 
automação e os sujeitos históricos envolvidos nessas mudanças. 
● Comparar diferentes visões sobre a automação existentes no 
Brasil atual. 
● Relacionar a automação de serviços a um possível aumento 
do desemprego no país. 
● Reconhecer os trabalhadores como sujeitos históricos 
portadores de direitos conquistados ao longo do tempo. 
● Relacionar mudanças na forma de produção de bens ao 
desenvolvimento de máquinas complexas. 
● Reconhecer as mudanças ocorridas na organização do 
trabalho após o desenvolvimento das máquinas complexas. 
● Comparar o uso de diferentes linguagens e tecnologias no 
processo de comunicação e avaliar os significados sociais, 
políticos e culturais atribuídos a elas. 
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Livro páginas 70 a 97 

● Reconhecer a diversidade de linguagens utilizadas pelos seres 
humanos em diferentes tempos e espaços. 
● Diferenciar linguagem verbal e não verbal. 
● Identificar a simultaneidade do uso de diferentes linguagens 
pelas pessoas atualmente. 
● Perceber a importância da língua nativa dos povos africanos. 

● Reconhecer a pintura corporal como manifestação cultural de 
diversos povos. 

 

GEOGRAFIA 

● Mundo do trabalho 
 
Unidade 3 - a tecnologia nos setores da 
economia, na comunicação e nos 
transportes 
 
● Tecnologia na agricultura/pecuária 
(Trabalho e inovação tecnológica) 
● Novas tecnologias na indústria, no 
comércio e nos serviços. 
● Mudanças nos meios de comunicação 
● Mudanças nos meios de transporte 
 
Livro páginas 80 a 111 
 

● Identificar e comparar as mudanças dos tipos de trabalho e 
desenvolvimento tecnológico na agropecuária, na indústria, no 
comércio e nos serviços. 
● Analisar transformações de paisagens nas cidades, 
comparando sequência de fotografias, fotografias aéreas e 
imagens de satélite de épocas diferentes. 
● Distinguir diferentes tipos de agrossistemas ou sistemas 
agrários, em relação à utilização da terra, ao objetivo da 
produção e aos tipos de tecnologia aplicados. 
● Comparar características da agricultura orgânica e da 
agricultura convencional. 
● Reconhecer alguns tipos de máquina utilizados nas diversas 
etapas da produção agrícola. 
● Identificar novas técnicas utilizadas na produção pecuária. 
● Distinguir os diferentes tipos de criação de animais: pecuária 
intensiva, extensiva, suína e avicultura. 
● Identificar as regiões brasileiras onde se concentra a pecuária 
para produção de carne. 
● Distinguir os principais tipos de indústrias de acordo com o 
desenvolvimento tecnológico. 
● Diferenciar o comércio e a prestação de serviço e reconhecer 
a importância desses setores na oferta de trabalho no Brasil, 
atualmente. 
● Identificar tendências de utilização de novas tecnologias no 
comércio e na prestação de serviços e refletir sobre suas 
vantagens e desvantagens. 
● Identificar e comparar transformações dos meios de transporte 
e de comunicação. 
● Identificar características de diversos meios de comunicação 
ao longo do tempo. 
● Reconhecer os meios de comunicação mais utilizados no dia a 
dia e sua finalidade. 
● Identificar os principais meios de comunicação utilizados no 
seu lugar de vivência. 
● Identificar diferentes usos da internet e refletir sobre a inclusão 
digital. 
● Comparar mudanças na velocidade média de diferentes meios 
de transporte ao longo do tempo. 
● Diferenciar os três principais tipos de transportes: rodoviário, 
aquaviário e aeroviário e identificar qual deles é o mais utilizado 
para transporte de mercadorias e de pessoas. 
● Comparar características e principais vantagens e 
desvantagens do transporte rodoviário, ferroviário, marítimo, 
fluvial e aéreo em relação ao transporte de mercadorias e de 
pessoas. 

● Refletir sobre a necessidade de melhorar, nas grandes 
cidades, as condições de transporte público. 
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MATEMÁTICA 

● Números e Operações 
● Multiplicação com até 3 dígitos no 
multiplicador; 
● Divisão com até 3 dígitos no divisor; 
● Resolução de situações-problema 
envolvendo as quatro operações: adição com 
até centena de bilhão, com várias parcelas. 
● Subtração com desagrupamento entre 
todas as ordens estudadas. 
● Leitura, comparação e escrita de frações; 
● Frações na reta numérica 
● Cálculos de frações de quantidade em 
situações-problema; 
● Conceito e representação 
● Cálculo de porcentagens 25%, 50%, 100% 
e delas associadas por composições 
● Representação da porcentagem na forma 
fracionária e decimal 
● Resolução de problemas significativos 
com porcentagem; 
● Área; 
● Figuras na malha quadriculada 
● Cálculo da área com contagem dos 
quadrados internos à figura 
● Área de retângulo como produto de base 
vezes altura (calcular área através de 
multiplicação) 
● Área do quadrado 

● Área do Triângulo 

● Compreender e resolver divisões com até 3 algarismos, 
inclusive em contexto de medidas; 
● Identificar padrões em divisões com divisores de um, dois ou 
mais algarismos. 
● Compreender e utilizar, para a resolução de cálculos e de 
situações-problema, a relação inversa entre multiplicação e 
divisão. 
● Calcular com números naturais: adições, subtrações e 
multiplicações e divisões. 
● Resolver situações-problema de adição e subtração com 
números naturais e racionais, cuja representação decimal seja 
finita, utilizando estratégias diversas, como cálculo por 
estimativa, cálculo mental e algoritmos; 
● Resolver situações-problemas envolvendo diferentes 
significados da multiplicação: adição de parcelas iguais, 
configuração retangular, proporcionalidade. 
● Interpretar textos matemáticos. 
● Resolver situações-problema que envolvam sistema 
monetário: custos, trocos, prestações, acréscimos. 
● Diferenciar o significado de expressões comerciais, como: 
parcela, prestação, juros, plano à vista, plano a prazo, lucro e 
prejuízo. 
● Relacionar números decimais com as frações respectivas 
● Comparar frações 
● Resolver situações-problema com frações de quantidade; 
● Ler, escrever e representar porcentagens nas formas 
fracionárias, decimal e desenho. 
● Identificar porcentagens e calculá-las por meio de 
representações gráficas e escritas no gráfico de setor; 
● Associar as representações 25%, 50% e 100% 
respectivamente, quarta parte, metade e um inteiro, para calcular 
porcentagens, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e 
calculadora, em contexto de educação financeira;  
● Reconhecer que a área é a medida de uma superfície. 
● Calcular áreas de figuras na malha 
quadriculada; 

● Resolver situações-problema envolvendo cálculo de 
áreas. 

 

CIÊNCIAS 

● Sistema digestório 
● Sistema respiratório 
● Sistema circulatório 
● Sistema urinário 
● Sistema nervoso 

✔ Composição 

✔ Sensações 

✔ Coordenação nervosa 

✔ Reflexo 

 
 
● Puberdade 

✔ mudanças fora 

✔ e dentro do corpo 

 
● Sistema endócrino 
● Adolescência 
● Sistema reprodutor 
● Fecundação 
● Gestação e nascimento 
Livro páginas 102 a 125 

● Conhecer os órgãos envolvidos na digestão. 
● Aprender que a parte dos alimentos que não é absorvida é 
eliminada. 
● Selecionar argumentos que justifiquem por que os sistemas 
digestório e respiratório são considerados corresponsáveis pelo 
processo de nutrição do organismo, com base na identificação 
das funções desses sistemas. 
● Identificar os órgãos do sistema respiratório. 
● Conhecer o caminho do ar no sistema respiratório. 
● Compreender que, por meio da respiração, o organismo capta 
o gás oxigênio do ar e elimina gás carbônico. 
● Identificar os órgãos do sistema circulatório. 
● Justificar a relação entre o funcionamento do sistema 
circulatório, a distribuição dos nutrientes pelo organismo e a 
eliminação dos resíduos produzidos. 
● Conhecer os órgãos do sistema urinário. 
● Compreender que a excreção é o processo de eliminação de 
substâncias que não são necessárias ao corpo. 
● Aprender sobre o processo de formação e eliminação da urina. 
● Reconhecer o trabalho conjunto do sistema circulatório e do 
sistema urinário no transporte e eliminação dos resíduos 
produzidos pelo corpo. 
● Entender como ocorre a coordenação nervosa no corpo. 
● Reconhecer que o sistema nervoso controla as funções 
voluntárias e involuntárias do corpo. 
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● Conhecer as partes e as funções do sistema nervoso. 
● Relacionar as partes do sistema nervoso a diferentes funções. 
● Relacionar o sistema nervoso com as funções de controle e de 
ações rápidas do corpo. 
●  
● Compreender que a adolescência é a fase da vida em que o 
corpo se transforma e se prepara para atingir a maturidade 
reprodutiva. 
● Identificar as mudanças que ocorrem no organismo feminino e 
masculino durante a puberdade. 
● Compreender que a puberdade torna o corpo apto para a 
reprodução. 
● Identificar as principais estruturas dos sistemas genitais 
masculino e feminino. 
● Reconhecer o óvulo como a célula reprodutiva feminina e o 
espermatozoide como a célula reprodutiva masculina. 
● Conhecer o trajeto dos espermatozóides no organismo 
masculino. 
● Aprender sobre a fecundação e a formação de um novo 
indivíduo. 
●  
● Identificar a menstruação como um evento natural do 
organismo feminino, relacionada, principalmente, à ausência de 
gravidez em mulheres em idade fértil. 
● Definir o período da gestação e conhecer a sua duração. 

● Reconhecer as funções de nutrição do feto e troca de gases 
entre a mãe e o bebê realizadas pelo cordão umbilical e pela 
placenta. 

 
 

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 


