
   
 

  

                            

                                                                   

                   
 
 
 

 
 

 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 2° ANO - 4° BIMESTRE - 2021 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 2º ANO – 4º BIMESTRE 
 

Cruzeiro 
3213-3838 

 

Octogonal 
3213-3737 

 

www.ciman.com.br 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Senhores Pais e/ou Responsáveis e estudantes, 
 
Iniciamos o 4º 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. Ressaltamos que desde o 3° bimestre, os estudantes do 2º ano 

passaram 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 AVALIATIVAS/ TRABALHOS  
4° BIMESTRE 

DISCIPLINAS PERÍODO 

PORTUGUÊS 
HISTÓRIA E GEOGRAFIA 
MATEMÁTICA 
CIÊNCIAS 

As atividades serão realizadas durante as aulas dessas 
disciplinas, no período de 4/10 a 5/11. Serão 
pontuadas e validadas para fins avaliativos. 

 
 
 

ATIVIDADES AVALIATIVAS / TRABALHOS  
4º 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 4/10 a 5/11. Serão pontuadas e 
validadas para fins avaliativos. 

 

 

 

ATIVIDADES AVALIATIVAS INTEGRADAS 

4º BIMESTRE 

DISCIPLINAS INTEGRADAS DATA 

EXATAS 
(MATEMÁTICA E CIÊNCIAS) 

19/10 - terça-feira 
A atividade avaliativa será realizada 
no horário da aula 

HUMANAS 
(PORTUGUÊS, HISTÓRIA E GEOGRAFIA) 

20/10 - quarta-feira 
A atividade avaliativa será realizada 
no horário da aula 

 

 

 

ATIVIDADES AVALIATIVAS  
4º BIMESTRE 

DISCIPLINA DATA 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA 17/11- quarta-feira 

PORTUGUÊS 22/11- segunda-feira 

CIÊNCIAS 23/11 - terça-feira 

MATEMÁTICA 24/11 – quarta-feira 

2ª CHAMADA (ON-LINE) 25/11 - quinta-feira 

 

 

 

 



                                               

 

3 

HABILIDADES E OBJETOS DE CONHECIMENTO PRIORITÁRIOS PARA AS ATIVIDADES AVALIATIVAS 
INTEGRADAS DO 4º BIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

(CONTEÚDOS CURRICULARES) 

HABILIDADES 

(OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM) 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 Leitura de imagens 

 Análise linguística/ Semiótica 

(Alfabetização) 

 Adjetivo 

 Identificação do adjetivo no texto. 

 Substantivo (gênero, número e grau) 

 Concordância textual. 

 Ordem alfabética (a partir da 3ª 

letra). 

 Divisão silábica. 

 

(Páginas 262 a 264, 283 a 287, 310 a 
316, atividades no caderno e 
formulário Google) 

 

 Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando 

perguntas pertinentes à imagem e solicitando esclarecimentos sempre 

que necessário.  

 Identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos 

comunicativos (solicitar informações, apresentar opiniões, informar, 

relatar experiências etc.).  

 Identificar as palavras que caracterizam os substantivos dentro dos 

textos. 

 Diferenciar e adequar as características aos substantivos. 

 Reconhecer e utilizar adequadamente a concordância textual (entre 

artigo, substantivo e adjetivo). 

 Construir o sentido de história em quadrinhos e tirinhas, 

relacionando imagens e palavras e interpretando recursos gráficos 

(tipos de balões, de letras, onomatopeias).  

 Empregar adequadamente as onomatopeias nas histórias em 

quadrinhos e em outros gêneros. 

 Perceber o princípio acrofônico que opera nos nomes das letras do 

alfabeto.  

 Utilizar a sequência alfabética nas buscas de palavras e listas, 

dicionários e leituras cotidianas.  

 Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre 

sons de sílabas iniciais, mediais e finais.  

 Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, 

CCV, identificando que existem vogais em todas as sílabas.  

 Segmentar corretamente as palavras ao escrever frases e textos.  

 Segmentar oralmente palavras em sílabas.  

 Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas 

iniciais, mediais ou finais para criar novas palavras. 

 

HISTÓRIA/GEOGRAFIA 

 O trabalho e a sustentabilidade na 

comunidade. 

 
(Páginas 134 a 143, atividades no 
caderno e formulário Google) 

 

 Identificar diferentes formas de trabalho existentes na comunidade em 

que vive, seus significados, suas especificidades e importância.  

 Relacionar adequadamente: trabalhadores a seus locais de trabalho e 

instrumentos de trabalho. 

 

MATEMÁTICA 

 Leitura e escrita dos números até 

1.000. 

 Sequência numérica até 1.000. 

 Valor posicional do número 

(Composição e decomposição de 

números) 

 Compreensão dos significados das 

operações fundamentais: 

Adição: acrescentar e juntar com 

agrupamento das unidades em 

dezena; 

Subtração: retirar, comparar e 

 Ler, interpretar, produzir e ordenar as escritas numéricas até 1.000. 

 Identificar os algarismos e a posição ocupada por eles na escrita 

numérica. 

 Compreender, progressivamente, os significados operatórios: 

da adição – juntar quantidades e acrescentar uma quantidade a outra, 

com formação da dezena agrupando, concretamente, 10 unidades em 

uma dezena. 

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 sem desagrupamento, 

gerando um registro no algoritmo. 

 Interpretar e resolver situações-problema, envolvendo a adição (com 
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completar sem desagrupamento; 

 Informação, números e gráficos. 

 
(Páginas 145 a 147 e167 a 169, 
atividades em folha, no caderno e em 
formulário Google) 

 

agrupamento), a subtração (sem desagrupamento), a multiplicação e a 

divisão, por meio tanto do material concreto, como dos algoritmos 

convencionais. 

 Identificar as moedas do nosso sistema monetário.  

 Expressar quantias envolvendo moedas do nosso sistema monetário, 

na composição de valores e quantias.  

 Reconhecer o real como unidade monetária e composições do real 

em centavos. 

 Ler e interpretar dados em tabelas e gráficos e imagens.  

 Reconhecer gráficos como portadores de informações. 

 

CIÊNCIAS 

 Matéria e Energia. 

 Propriedades e uso dos materiais. 

 Estados físicos da matéria (Sólido, 

líquido, gasoso). 

 Materiais naturais e artificiais. 

 

(Páginas 104 a 115, atividades em 
folha, no caderno e em formulário 
Google) 

 Identificar de que materiais (metais, madeira, vidro etc.) são feitos os 

objetos que fazem parte da vida cotidiana, como esses objetos são 

utilizados e com quais materiais eram produzidos no passado.  

 Entender que os materiais artificiais são obtidos de materiais 

naturais. 

 

 

HABILIDADES E OBJETOS DE CONHECIMENTO PRIORITÁRIOS PARA AS PROVAS BIMESTRAIS DO  
4º BIMESTRE 

 
OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

(CONTEÚDOS CURRICULARES) 

HABILIDADES 

(OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM) 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 Textos narrativos 

 Contos; 

 Elementos da narrativa (narrador e 

personagens); 

 Leitura de imagens. 

 Fotografia. 

 Calendário, agenda, convite e 

bilhete 

 Convite 

 Adjetivo 

 Identificação do adjetivo no texto. 

 Substantivo (gênero, número e 

grau) 

 Concordância textual. 

 Ordem alfabética (a partir da 3ª 

letra) 

 Divisão silábica. 

 Recursos do sistema de pontuação 

(ponto final, ponto de interrogação, 

ponto de exclamação, vírgula em 

enumerações). 

 Notações léxicas (acento agudo, 

acento circunflexo). 

 

(Páginas 262 a 264, 273 a 282, 284 a 
287, 310 a 316,  atividades em folha, 
no caderno e em formulário Google) 

 Ler, com o auxílio da professora, textos de variados tipos e gêneros, 

compreendê-los e interpretá-los. 

 Localizar informações explícitas em textos; 

 Reconhecer o conflito gerador de uma narrativa ficcional e sua 

resolução, além de palavras, expressões e frases que caracterizam 

personagens e ambientes. 

 Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida 

social dos quais participa cotidianamente.  

 Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.  

 Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com ajuda do 

professor, fotolegendas em notícias, manchetes e lides em notícias, 

álbum de fotos digital noticioso e notícias curtas para público infantil, 

dentre outros gêneros do campo jornalístico, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do texto. 

 Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda 

do professor ou já com certa autonomia, listas, agendas, calendários, 

avisos, convites, receitas, instruções de montagem (digitais ou 

impressos), dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, 

considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto e 

relacionando sua forma de organização à sua finalidade.  

 Planejar e produzir cartazes e folhetos para divulgar eventos da 

escola ou da comunidade, utilizando linguagem persuasiva e 

elementos textuais e visuais (tamanho da letra, leiaute, imagens) 

adequados ao gênero, considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto de texto. 

 Identificar as palavras que caracterizam os substantivos dentro dos 

textos. 

 Diferenciar e adequar as características aos substantivos. 

 Construir o sentido de história em quadrinhos e tirinhas, 
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relacionando imagens e palavras e interpretando recursos gráficos 

(tipos de balões, de letras, onomatopeias).  

 Empregar adequadamente as onomatopeias nas histórias em 

quadrinhos e em outros gêneros. 

 Perceber o princípio acrofônico que opera nos nomes das letras do 

alfabeto.  

 Utilizar a sequência alfabética nas buscas de palavras e listas, 

dicionários e leituras cotidianas.  

 Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre 

sons de sílabas iniciais, mediais e finais.  

 Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, 

CCV, identificando que existem vogais em todas as sílabas.  

 Segmentar corretamente as palavras ao escrever frases e textos.  

 Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas 

iniciais, mediais ou finais para criar novas palavras.  

 Identificar outros sinais no texto além das letras, como pontos finais, 

de interrogação e de exclamação e seus efeitos na entonação.  

 Usar adequadamente o ponto final.  

 Utilizar, adequadamente, os acentos nas palavras. 

 Identificar e diferenciar os acentos utilizados nas palavras. 

 Relacionar os acentos à sonoridade do fonema de cada palavra. 

 

MATEMÁTICA 

 Leitura e escrita dos números até 

1.000. 

 Sequência numérica até 1.000. 

 Valor posicional do número 

(Composição e decomposição de 

números) 

 Compreensão dos significados das 

operações fundamentais: 

 Adição: acrescentar e juntar com 

agrupamento das unidades em dezena 

e as dezenas em centenas. 

 Subtração: retirar, comparar e 

completar com desagrupamento. 

 Multiplicação: adição repetida. 

 Divisão: enquanto partilha e com 

registro apenas pictórico. 

 Resolução de situações-problema. 

 Sistema monetário. 

 Cédulas e moedas brasileiras. 

 O real como unidade monetária. 

 Diferentes composições do real com 

moedas. 

(Páginas 162 a 177, 180 a 188, 193 a 

199, atividades em folha, no caderno 
e em formulário Google) 

 

 Ler, interpretar, produzir e ordenar as escritas numéricas até 1.000. 

 Identificar os algarismos e a posição ocupada por eles na escrita 

numérica. 

 Compreender, progressivamente, os significados operatórios: 

 da adição – juntar quantidades e acrescentar uma quantidade a 

outra, com formação da dezena agrupando, concretamente, 10 unidades 

em uma dezena e 10 dezenas em uma centena. 

 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, 

gerando um registro no algoritmo. 

 da multiplicação – com relação à adição repetida. 

 da divisão – repartir em porções iguais e verificar quantas vezes uma 

quantidade cabe em outra, no concreto, registro pictórico. 

 Interpretar e resolver situações-problema, envolvendo a adição (com 

agrupamento), a subtração (sem desagrupamento), a multiplicação e a 

divisão, por meio tanto do material concreto, como dos algoritmos 

convencionais. 

 Identificar as moedas do nosso sistema monetário.  

 Expressar quantias envolvendo moedas do nosso sistema monetário, 

na composição de valores e quantias.  

 Reconhecer o real como unidade monetária e composições do real 

em centavos. 
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CIÊNCIAS 

 Matéria e Energia. 

 Propriedades e uso dos materiais. 

 Estados físicos da matéria (Sólido, 

líquido, gasoso). 

 Materiais naturais e artificiais. 

 

 Prevenção de acidentes domésticos. 

 

 Vida e Evolução. 

 Plantas. 

 Seres vivos no ambiente. 

 Transformação de materiais. 

 Tecnologia em benefício à saúde. 

 
(Páginas 100 a 133, atividades em 
folha, no caderno e em formulário 
Google) 
 

 Identificar de que materiais (metais, madeira, vidro etc.) são feitos os 

objetos que fazem parte da vida cotidiana, como esses objetos são 

utilizados e com quais materiais eram produzidos no passado.  

 Entender que os materiais artificiais são obtidos de materiais 

naturais. 

 

 Discutir os cuidados necessários à prevenção de acidentes 

domésticos (objetos cortantes e inflamáveis, eletricidade, produtos de 

limpeza, medicamentos, etc.).  

 Reconhecer os riscos à saúde que alguns materiais podem causar se 

não forem utilizados sob a supervisão de um adulto. 

 Reconhecer as diferentes partes de uma planta na produção de 

materiais. 

 Conhecer os diferentes usos das plantas. 

 Reconhecer a importância das invenções para a humanidade. 

 Entender o que é tecnologia. 

 Relacionar a tecnologia ao desenvolvimento dos materiais. 

 Valorizar inovações tecnológicas que beneficiam a saúde das 

pessoas. 

 Identificar o papel da tecnologia na vida das pessoas com deficiência. 

 
 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

 Mundo do trabalho 

   Tipos de trabalho em lugares e 

tempos diferentes. 

   O trabalho e a sustentabilidade na 

comunidade. 

   A sobrevivência e a relação com a 

natureza. 

 
(Páginas 144 a 165, atividades em 
folha, no caderno e em formulário 
Google) 
 

 Descrever as atividades extrativas (minerais, agropecuárias e 

industriais) de diferentes lugares, identificando os impactos ambientais. 

 Identificar impactos no ambiente causados pelas diferentes formas 

de trabalho existentes na comunidade em que vive. 

 

 

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 


