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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 3º ANO – 3º BIMESTRE

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 3° ANO - 3° BIMESTRE - 2021

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 3º 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 
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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, HISTÓRIA 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 DO 
3º BIMESTRE

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS

(CONTEÚDOS 
CURRICULARES)

HABILIDADES
(OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM)

LÍNGUA PORTUGUESA
 Leitura e interpretação de texto 
narrativo.

 Adjetivo

 Artigo
 Substantivo
 Tonicidade de palavras. 
(Sílaba tônica)

 Ler, compreender e interpretar, de maneira autônoma, textos narrativos de 
maior porte.
 Identificar, em um texto, os adjetivos relacionados aos seus substantivos.
 Identificar e nomear os artigos, em um texto, relacionados aos seus 
substantivos. (Artigos definidos e indefinidos)
 Identificar, em um texto, os substantivos próprios e comuns.
 Identificar a sílaba tônica das palavras.

HISTÓRIA
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Capítulo 9
 Trabalhadores do campo
 Agricultura e suas mudanças.
 Pecuária e suas mudanças.

 Identificar e diferenciar a agricultura e a pecuária.
 Identificar alguns trabalhadores que exercem atividades no campo.
 Descrever algumas mudanças do trabalho no campo, ao longo do tempo, 
considerando o desenvolvimento tecnológico.

GEOGRAFIA
Capítulo 9
 A produção na agricultura e na 
pecuária.

 Diferenciar duas importantes formas de produção agrícola: 
agricultura de subsistência e comercial.
 Identificar os principais produtos da agricultura e da pecuária no Brasil e 
investigar se são produzidos no lugar de viver.
 Identificar alimentos, minerais e outros produtos cultivados e extraídos da 
natureza, comparando as atividades de trabalho em diferentes lugares.

MATEMÁTICA
 Características de nosso 
sistema de numeração: unidades, 
dezenas, centenas e milhares.
 Situações-problema 
envolvendo as quatro operações:
 Adição: com agrupamento.
 Subtração: com 
desagrupamento.
 Multiplicação.
 Divisão.
  Unidades de medidas (massa, 
capacidade e tempo: leitura de 
horas em relógio analógico)
 Composição e decomposição 
de números com milhar.
 Leitura e escrita de números 
com milhar.

 Compreender o significado de unidade, dezena, centena e milhar assim 
como das classes no sistema de numeração.
 Realizar cálculos (mental e escrito) com números naturais: adição, 
subtração, multiplicação e divisão.
 Compreender o significado de unidade, dezena, centena e milhar assim 
como das classes no sistema de numeração.
 Interpretar e compreender textos matemáticos.
 Compreender os significados operatórios da:
1. adição – juntar quantidades e acrescentar uma quantidade a outra, com 
agrupamento.
2. subtração – tirar uma quantidade de outra, verificar “quanto falta”; em uma 
quantidade para atingir outra e encontrar a diferença entre duas quantidades, 
em situações com desagrupamento.
3. multiplicação – com relação à adição repetida, maneira de encontrar o 
total.
4. divisão – repartir em porções iguais e verificar quantas vezes uma 
quantidade cabe em outra.
 Conhecer a divisão com resto.
 Identificar e aplicar as unidades de medida de massa, tempo e capacidade 
em situações-problema.
 Ler hora e minutos em relógios analógicos.
 Compor e decompor números utilizando a casa do milhar.
 Ler e escrever os números naturais com unidades de milhar corretamente.

CIÊNCIAS
Unidade 3:

Capítulo 1
 A Terra.

 Identificar que o planeta Terra contém oceanos, continentes e ilhas.
 Identificar e diferenciar as partes sólidas, líquidas e gasosas da Terra.
 Identificar que o planisfério e o globo terrestre são formas de representação 
do planeta.
 Comparar formas de representação da Terra.
 Identificar a fotografia aérea e as imagens de satélites como instrumentos 
utilizados para a elaboração de mapas.
 Reconhecer locais em que há água no planeta.

 

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

CONHECIMENTOS
(CONTEÚDOS CURRICULARES)

HABILIDADES
(OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM)

LÍNGUA PORTUGUESA
 Leitura e interpretação de texto 
narrativo.
 Adjetivo
 Artigo
 Substantivo próprio e comum (gênero, 
número e grau).
 Classificação quanto à posição da 
sílaba tônica.
 Identificação de verbos

 Ler, compreender e interpretar, de maneira autônoma, textos 
narrativos de maior porte.
 Identificar, em um texto, os adjetivos relacionados aos seus 
substantivos.
 Identificar e nomear os artigos, em um texto, relacionados aos seus 
substantivos. (Artigos definidos e indefinidos)
 Identificar, em um texto, os substantivos próprios e comuns 
classificando-o quanto ao seu gênero, número e grau.
 Identificar e classificar a sílaba tônica das palavras. (oxítona, 
paroxítona e proparoxítona)
 Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvidas sobre a escrita de 
palavras, especialmente no caso de palavras com relações irregulares 
fonema-grafema.
 Identificar verbos em textos.

HISTÓRIA
 A vida nas cidades.
 A vida no campo.

(capítulos 11 e 12)

 Identificar algumas formas de lazer dos moradores das cidades 
brasileiras em diferentes tempos.
 Descrever algumas formas de lazer existentes

simultaneamente nas cidades há cerca de cem anos.
 Descrever algumas características do modo de vida dos habitantes 
do campo em diferentes tempos.
 Identificar algumas mudanças no modo de vida das pessoas que 
migraram do campo para a cidade ou da cidade para o campo.

GEOGRAFIA
 Campo: impactos ambientais.
 Cidade: impactos ambientais.

(capítulos 11 e 12)

 Comparar impactos das atividades econômicas urbanas e rurais 
sobre o ambiente físico natural, assim como os riscos provenientes do 
uso de ferramentas e máquinas.
 Reconhecer e identificar os impactos ambientais no campo.
 Reconhecer problemas ambientais e sociais decorrentes do 
crescimento urbano acelerado, sem planejamento urbano, como 
moradias em áreas de risco, congestionamentos e má qualidade de 
serviços básicos.
 Identificar materiais e soluções utilizadas em 
construções que minimizem os impactos ambientais.

MATEMÁTICA
 Características de nosso sistema de 
numeração: unidades, dezenas, 
centenas e milhares.
 Situações-problema envolvendo as 
quatro operações:
 Adição: com agrupamento.
 Subtração: com desagrupamento.
 Multiplicação.
 Divisão.
 Composição e decomposição de 
números com milhar.
 Leitura e escrita de números com 
milhar.
 Sistema monetário: situações-
problema envolvendo cédulas e moedas 
de Real.

 Identificar o significado de unidade, dezena, centena e milhar assim 
como das classes no sistema de numeração.
 Realizar cálculos (mental e escrito) com números naturais: adição, 
subtração, multiplicação e divisão.
 Interpretar e compreender textos matemáticos.
 Aplicar as operações:
 adição – juntar quantidades e acrescentar uma quantidade a outra, 
com agrupamento.
 subtração – tirar uma quantidade de outra, verificar “quanto falta”; 
em uma quantidade para atingir outra e encontrar a diferença entre 
duas quantidades, em situações com desagrupamento.
 multiplicação – com relação à adição repetida, maneira de 
encontrar o total.
 divisão – repartir em porções iguais e verificar quantas vezes uma 
quantidade cabe em outra.
 Compor e decompor números utilizando a casa do milhar.
 Ler e escrever os números naturais com unidades de milhar 
corretamente.
 Resolver situações-problema envolvendo sistema monetário.
 Saber utilizar moedas e cédulas do Real.
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CIÊNCIAS
Unidade 3
 A água no planeta.
 As rochas e o solo.
(capítulos 2 e 3)

 Identificar locais em que há água no planeta.
 Identificar as proporções de água doce e de água salgada na Terra.
 Identificar os estados físicos em que a água é encontrada na 
natureza: sólido, líquido, gasoso.
 Reconhecer que as rochas formam a parte sólida do planeta Terra.
 Reconhecer que as rochas são formadas por minerais.
 Identificar um mineral e suas características.
 Identificar o processo de formação do solo.
 Reconhecer a importância do solo para os seres vivos.

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


