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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 3º 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, do 3º ano, no 4º 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) 
 

Atividades avaliativas integradas 20% 
(valor: 2 pontos no total) 

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  
4o BIMESTRE 

Instrumentos de 
avaliação 

PERÍODO 

PORTUGUÊS 
HISTÓRIA E 
GEOGRAFIA 
MATEMÁTICA 
CIÊNCIAS 

As atividades serão realizadas durante as aulas dessas disciplinas, no período de 
04/10 a 05/11. Serão pontuadas e validadas para fins avaliativos. 

 

ATIVIDADES  / 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 
04/10 a 05/11. Serão pontuadas e validadas para fins avaliativos. 

 

ATIVIDADES AVALIATIVAS INTEGRADAS  
4º BIMESTRE 

DISCIPLINAS INTEGRADAS DATA 
HUMANAS 
PORTUGUÊS, HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

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

EXATAS  
MATEMÁTICA E CIÊNCIAS. 

21/10 - quinta-feira 
A atividade avaliativa será realizada no horário da aula 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES AVALIATIVAS / PROVAS 

4º BIMESTRE 

DISCIPLINA DATA 

HISTÓRIA e GEOGRAFIA 17/11- quarta-feira 

 18/11 - quinta-feira 

MATEMÁTICA 19/11- sexta-feira 

 22/11 – segunda-feira 

CIÊNCIAS 23/11 – terça-feira 

PORTUGUÊS 24/11 – quarta-feira 

2ª CHAMADA (ON-LINE) –  
NO CONTRA TURNO 

25/11 - quinta-feira 
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HABILIDADES E OBJETOS DE CONHECIMENTO   
PRIORITÁRIOS PARA AS ATIVIDADES AVALIATIVAS DO 4º BIMESTRE 

 

(HUMANAS) 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

Objetos de Conhecimentos 
(Conteúdos curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

 Leitura e interpretação 
de texto. 

 Adjetivo. 

 Artigo. 

 Substantivo: próprio e 
comum. 

 Verbo. 

 Relacionar textos com ilustrações e outros 
recursos gráficos. 

 Ler, compreender e interpretar, de maneira 
autônoma, textos narrativos de maior porte. 

 Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida 
sobre a escrita de palavras, especialmente no 
caso de palavras com relações irregulares 
fonema-grafema. 

 Identificar nome/substantivo, adjetivo e artigo em 
texto. 

 Identificar o verbo em frases. 

 

             

COMPONENTE 
CURRICULAR 

Objetos de 
Conhecimentos 

(Conteúdos curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

HISTÓRIA E 
GEOGRAFIA 

HISTÓRIA 
 Espaço privado e 

espaço público 

 

GEOGRAFIA 

 As pessoas e os 
serviços públicos 

 Identificar as diferenças entre os espaços 
públicos e  o espaço privado compreendendo a 
importância dessa distinção. 

, 
  

  

  
 Relacionar a importância do serviço público para 

as pessoas e seus espaços disponíveis.  

 Identificar diferentes serviços públicos 
importantes para garantir a qualidade de vida das 
pessoas. 

 

 
(EXATAS) 

 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

Objetos de Conhecimentos 
(Conteúdos curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

MATEMÁTICA 

 Situações-problema 
envolvendo as quatro operações 

 Adição. 

 Subtração. 

 Multiplicação. 

 Divisão. 

 Sistema monetário. 

 Unidades de medida 
(tempo) 

 Realizar estratégias de cálculos com 
números naturais: adição, subtração, divisão e 
multiplicação. 

 Desenvolver estratégias de cálculo. 

 Interpretar e compreender textos 
matemáticos. 

 Utilizar o sistema monetário na resolução de 
situações-problema. 
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COMPONENTE 
CURRICULAR 

Objetos de Conhecimentos 
(Conteúdos curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

CIÊNCIAS 

 Observando o céu 
durante o dia. 

 Reconhecer os elementos que podemos ver 
quando olhamos para o céu. 

 Identificar os astros luminosos. 

 Reconhecer que a Lua é um satélite natural 
e um astro iluminado. 

 

 

HABILIDADES E OBJETOS DE CONHECIMENTO PRIORITÁRIOS 

PARA AS PROVAS BIMESTRAIS – 4º BIMESTRE 

 

PORTUGUÊS 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

Objetos de Conhecimentos 
(Conteúdos curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

 Leitura e interpretação 
de texto. 

 Adjetivo. 

 Artigo. 

 Substantivo: próprio e 
comum. 

 Grau, número e 
gênero do substantivo. 

 Verbo. 

 Relacionar textos com ilustrações e outros 
recursos gráficos. 

 Ler, compreender e interpretar, de maneira 
autônoma, textos narrativos de maior porte. 

 Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvidas 
sobre a escrita de palavras, especialmente no 
caso de palavras com relações irregulares 
fonema-grafema. 

 Identificar nome/substantivo, adjetivo e artigo em 
texto. 

 Classificar o substantivo quanto ao número, 
gênero e grau.  

 Identificar o verbo em frases. 

 Classificar o tempo verbal ( passado (pretérito), 
presente e futuro) 

 

MATEMÁTICA 

MATEMÁTICA 

 Situações-problema 
envolvendo as quatro 
operações. 

 Adição. 

 Subtração. 

 Multiplicação. 

 Divisão. 

 Sistema monetário. 

 Unidade de medida de 
capacidade. 

 Realizar estratégias de cálculos com números 
naturais: adição, subtração, divisão e multiplicação. 

 Desenvolver estratégias de cálculo. 

 Interpretar e compreender textos matemáticos. 

 Utilizar o sistema monetário na resolução de 
situações-problema. 

 Identificar os instrumentos de medida de 
capacidade e transformar mililitro em litro. 
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CIÊNCIAS 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

Objetos de 
Conhecimentos 

(Conteúdos curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

CIÊNCIAS 

 Observando o céu de 
dia e de noite. 

 Os dias e as noites. 

 

 Aprender que o Sol e outras estrelas emitem luz, 
por isso são chamados de astros luminosos. 

 Compreender que a Lua é um satélite natural e 
um astro iluminado, assim como os outros planetas. 

 Compreender como se originam os dias e as 
noites. 

             

  

HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

Objetos de Conhecimentos 
(Conteúdos curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

HISTÓRIA E 
GEOGRAFIA 

HISTÓRIA 
 Espaço privado e espaço 

público. 

 Serviços públicos. 

 

 

 

GEOGRAFIA 

 As pessoas e os serviços 
públicos. 

 Tipos de lixo. 

 Água/tratamento da água 
e do esgoto. 

 Identificar as diferenças entre os espaços 
públicos e  o espaço privado compreendendo a 
importância dessa distinção. 

 Identificar mudanças e permanências nos 
serviços públicos. 

 

 
      Relacionar a importância do serviço público 

para as pessoas e seus espaços disponíveis.  

   Identificar diferentes serviços públicos 
importantes para garantir a qualidade de vida das 
pessoas 

 Relacionar a produção de lixo doméstico ou da 
escola aos problemas causados pelo consumo 
excessivo e construir propostas para o consumo 
consciente. 

 Investigar os usos de recursos naturais, com 
destaque para uso cotidiano. 

 Identificar os cuidados necessários para a 
utilização da água na agricultura e na geração de 
energia para manutenção de água potável. 

  

  

 Lembramos que o Colégio CIMAN segue oferecendo horário de atendimento às famílias (on-line) com 

professores o. Para marcar atendimento ou solicitar outras informações à coordenação, favor entrar em 
contato pelo telefone 99658 2362 com Maíra Corina de Sousa (Apoio Pedagógico). 
 
Agradecemos a atenção, colocando-nos à disposição para outras informações. 
 
Com amizade, 
 
Agradecemos a atenção e colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos. 
 

Com amizade, 
  
 

 
 

 

 

         Mally  Santos 

SOE – Ensino  Fundamental 


