
   
 

  

                            

                                                                   

                   
 
 
 

 
 

 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 5O ANO 4O BIMESTRE - 2021 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 5º 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 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) 

  
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  
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 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 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 

19/10 - terça-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 
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ATIVIDADES AVALIATIVAS / PROVAS 
4º BIMESTRE 

DISCIPLINA DATA 

HISTÓRIA  17/11- quarta-feira 

GEOGRAFIA 18/11 - quinta-feira 

MATEMÁTICA 19/11- sexta-feira 

CIÊNCIAS 22/11 – segunda-feira 

PORTUGUÊS 23/11 – terça-feira 

 
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 INTEGRADAS DO 4º BIMESTRE 

 (HUMANAS) 

  

COMPONENTE 
CURRICULAR 

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 

 Identificar a função social de textos 
que circulam em campos da vida social 
dos quais participa cotidianamente (a 
casa, a rua, a comunidade, a escola) e 
nas mídias impressas, de massa e 
digital, reconhecendo para que foram 
produzidos, onde circulam, quem os 
produziu e a quem se destinam.         

 Estabelecer expectativas em relação 
ao texto que vai ler (pressuposições 
antecipadoras dos sentidos, da forma e 
da função social do texto), apoiando-se 
em seus conhecimentos prévios sobre as 
condições de produção e recepção 
desse texto, o gênero, o suporte e o 
universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, 
imagens, dados da própria obra(índice, 
prefácio etc.), confirmando antecipações 
e inferências  realizadas antes e durante 
a leitura de textos, checando a 
adequação das hipóteses realizadas.  

  Leitura de textos, checando a 
adequação das hipóteses realizadas.  

 Ler com autonomia textos de 
variados tipos e gêneros, compreendê-
los e interpretá-los. 

 

 

 

 

  



                                               

 

5 

  

COMPONENTE 
CURRICULAR 

Objetos de 
Conhecimentos 

(Conteúdos 
curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

  

HISTÓRIA  Os patrimônios materiais e 
imateriais da humanidade. 

Livro didático  p.100 a 113. 

  
  

   Inventariar os patrimônios 
materiais e imateriais da 
humanidade e analisar mudanças 
e permanências desses 
patrimônios ao longo do tempo. 

  Reconhecer membros de 
organizações governamentais e 
não governamentais como sujeitos 
da luta pela preservação 
patrimonial. 

  Identificar mudanças e 
permanências nas definições de 
patrimônio pela Unesco ao longo 
das últimas décadas do século XX 
e início do XXI. 

  Reconhecer o fato que deu início 
a ações de proteção ao patrimônio 
mundial pela UNESCO. 

  Diferenciar patrimônio Cultural 
mundial, natural mundial e 
patrimônio cultural imaterial. 

  Reconhecer fatores de risco aos 
bens culturais e naturais e medidas 
para sua preservação. 

  Reconhecer a importância das 
atitudes de preservação dos bens 
culturais e naturais. 

  Conhecer os bens brasileiros 
que fazem parte do patrimônio 
mundial e os sujeitos históricos a 
eles relacionados. 

 Comparar a situação de 
conservação de um patrimônio 
mundial no Brasil e em diferentes 
tempos, identificando mudanças e 
permanências. 
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GEOGRAFIA Unidade 4 
Capítulos 13 e 14 

 Fontes de energia 
renováveis  

 Energia 
hidrelétrica 

 Energia eólica 
 Energia solar 
 Biomassa 

  

 Fontes de energia não 
renováveis 

 Energia nuclear 
 Economia de 

energia: uma 
ação de 
cidadania 

 Livro didático, 
páginas:112 a 129 

  
  

 Alfabetização 
cartográfica 

Relações espaciais 
topológicas, projetivas e 
euclidianas 

 Identificar os diferentes tipos de 
energia utilizados na produção 
industrial, agrícola e extrativa e 
no cotidiano das populações. 

 Reconhecer as etapas 
relacionadas à produção, 
distribuição e consumo de 
energia elétrica. 

 Diferenciar fontes de energia 
renováveis e não renováveis. 

 Identificar a forma de produção 
de energia elétrica e refletir 
sobre as vantagens e 
desvantagens das diferentes 
fontes de energia renováveis. 

 Relatar sobre os usos de fontes 
de energia renováveis no lugar 
de viver. 

 
 

 Ler e interpretar mapa sobre 
termelétricas que utilizam 
recursos naturais não renováveis 
no Brasil. 

 Ler e interpretar gráficos sobre o 
uso de energia por diferentes 
setores e principais fontes de 
energia utilizadas no Brasil. 
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(EXATAS) 

  

  

COMPONENTE 
CURRICULAR 

Objetos de Conhecimentos 
(Conteúdos curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de 

aprendizagem) 
  

MATEMÁTICA 
 Resolução de situações-

problema envolvendo 
números decimais  

 Unidades, décimos e 
centésimos e milésimos o 
Multiplicação envolvendo 
números decimais: NxD e 
DxD  

 Multiplicação de números 
decimais por dez, cem e 
mil  

 Divisão com quociente 
decimal  

 Utilização de decimais em 
medidas de comprimento  

 Multiplicação de decimais 
só no multiplicando  

 Divisão de decimal por 
número natural  

 Cálculo de porcentagens 10%, 
25%, 50%, 75% e 100% 
associadas por composições  

 Resolução de problemas 
significativos com 
porcentagem  

 Área  

 Calcular com números 
naturais e decimais: adições, 
subtrações, multiplicações e 
divisões, usando algoritmo 
habitual.  

 Resolver situações-problema 
utilizando a multiplicação de 
número natural por número 
decimal.  

 Resolver situações-problema 
envolvendo multiplicação por 
10, 100, 1.000 e números 
decimais.  

 Resolver situações-problema 
utilizando divisão com 
quociente decimal.  

 Ler, escrever e representar 
porcentagens. 

 Compreender e realizar 
cálculos com porcentagem.  

 Reconhecer que a área é a 
medida de uma superfície.  

 Calcular medidas de áreas.  
 Resolver situações-

problemas com cálculos de 
áreas.  
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HABILIDADES E OBJETOS DE CONHECIMENTO  PRIORITÁRIOS PARA O ATIVIDADE 
AVALIATIVA / PROVAS   DO 4º BIMESTRE 

  

COMPONENTE 
CURRICULAR 

Objetos de 
Conhecimentos 

(Conteúdos 
curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

CIÊNCIAS  Unidade 4 - O céu à noite 

·    Universo 

·    Galáxias 

·    Astros luminosos 

·    Astros iluminados 

 Sistema Solar 

·         Constelações 

·         Asterismos 

· Povos indígenas e 
constelações 

Livro didático  p.130 a 
139. 

 Compreender o que é o Universo. 
 Conhecer a origem do Universo. 
  Reconhecer o que é uma galáxia. 
  Conhecer alguns dos astros que 

formam o Sistema Solar. 
  Diferenciar e identificar astros 

luminosos e iluminados. 
 Conhecer os planetas do Sistema 

Solar. 
 Reconhecer os planetas 

internos/rochosos e 
externos/gasosos. 

 Conhecer a importância histórica 
das constelações e seus usos por 
alguns povos. 

   Associar o movimento aparente 
das constelações aos movimentos 
da Terra. 

 Identificar e exemplificar 
constelações. 

  Caracterizar constelações e 
asterismos. 

  

 
HABILIDADES E OBJETOS DE CONHECIMENTO PRIORITÁRIOS 

PARA AS PROVAS BIMESTRAIS -  4º BIMESTRE 

  

  

COMPONENTE 
CURRICULAR 

Objetos de 
Conhecimentos 

(Conteúdos curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de 

aprendizagem) 
  

LÍNGUA 

  

 ● Textos narrativos: contos, 
crônicas, histórias em quadrinhos 
e breve biografia de autor de 
textos lidos Morfologia  
● Revisão das classes gramaticais 
estudadas anteriormente: 

 Leitura de textos, checando a 
adequação das hipóteses 
realizadas. 

 Ler com autonomia textos de 
variados tipos e gêneros, 
compreendê-los e interpretá-los. 
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PORTUGUESA 
 substantivo: próprio e 

comum  
 adjetivo e locução adjetiva  
 artigo (definido e indefinido)  
 pronome (pessoal, 

possessivo e 
demonstrativo)  

 numeral  
 preposição – combinação e 

contração 
 Palavras de ligação: e, ou, 

quando, enquanto, porque, 
depois, mas, entretanto 

 interjeição  (palavras que 
exprimem sentimentos; 

 Advérbio e locução 
adverbial: tempo, modo, lugar, 
negação, intensidade (este, 
acompanhando verbo, adjetivo 
e outro advérbio) 

 
● Tempos verbais: presente, 
pretérito perfeito, pretérito 
imperfeito, futuro do presente e 
futuro do pretérito.  
● Forma nominal do verbo: 
infinitivo  
● Advérbio e locução adverbial: 
tempo, modo, lugar, negação, 
intensidade (este, acompanhando 
verbo, adjetivo e outro advérbio) 
● Sinais de 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 

 Classificar substantivos em 
próprio e comum. 

 Identificar substantivo, 
adjetivo, artigo, numeral, pronome, 
preposição, interjeição e verbo em 
texto ou frase.  

 Classificar artigo em definido 
ou indefinido e atribuir as 
implicações de sentido 
decorrentes do uso de cada um. 

 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). 

 Conhecer a forma nominal do 
verbo: infinitivo 

  Empregar adequadamente 
verbos regulares e irregulares. 

 Classificar pronomes: 
pessoais, possessivos e 
demonstrativos. 

 Diferenciar pronome pessoal, 
demonstrativo e possessivo. 

 Relacionar os pronomes 
possessivo e demonstrativo com o 
substantivo.  

 Identificar as palavras ligadas 
por preposição (relações que 
estabelecem).  

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

 Conhecer e identificar verbos 
no presente, pretérito perfeito, 
pretérito imperfeito, futuro do 
presente e futuro do pretérito. 

 Identificar em texto e/ou frase 
advérbio ou locução adverbial ( 
tempo, modo, lugar, negação, 
intensidade (este, acompanhando 
verbo, adjetivo e outro advérbio). 
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/COMPONENTE 
CURRICULAR 

Objetos de 
Conhecimentos 

(Conteúdos curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de 

aprendizagem) 
  

MATEMÁTICA 
 Resolução de situações-

problema envolvendo 
números decimais  

 Unidades, décimos e 
centésimos e milésimos o 
Multiplicação envolvendo 
números decimais: NxD e 
DxD  

 Multiplicação de 
números decimais por 
dez, cem e mil  

 Divisão com quociente 
decimal  

 Utilização de decimais em 
medidas de comprimento  

 Multiplicação de decimais 
só no multiplicando  

 Divisão de decimal por 
número natural  

 Cálculo de porcentagens 
10%, 25%, 50%, 75% e 100% 
associadas por composições  

 Resolução de problemas 
significativos com 
porcentagem  

 Frações equivalentes  
 Adição e subtração de 

frações com denominadores 
iguais  

 

.  

 Calcular com números 
naturais e decimais: 
adições, subtrações, 
multiplicações e divisões, 
usando algoritmo habitual. 

 Resolver situações-
problema utilizando a 
multiplicação de número 
natural por número 
decimal.  

 Resolver situações-
problema envolvendo 
multiplicação por 10, 100, 
1.000 e números 
decimais.  

 Resolver situações-
problema utilizando divisão 
com quociente decimal.  

 Ler, escrever e representar 
porcentagens. 

 Compreender e realizar 
cálculos com porcentagem. 

 Calcular operações 
(adições e subtrações) 
com frações de 
denominadores iguais.  

 Reconhecer frações 
equivalentes.  

  

  

COMPONENTE 
CURRICULAR 

Objetos de 
Conhecimentos 

(Conteúdos 
curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

  

CIÊNCIAS  Unidade 4 -  

O céu à noite 

·    Universo 

 Compreender o que é o 
Universo. 

 Conhecer a origem do Universo. 
  Reconhecer o que é uma 

galáxia. 
  Conhecer alguns dos astros que 

formam o Sistema Solar. 
  Diferenciar e identificar astros 

luminosos e iluminados. 
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·    Galáxias 

·    Astros luminosos 

·    Astros iluminados 

 Sistema Solar 

·         Constelações 

·         Asterismos 

· Povos indígenas e 
constelações 

 
 
 
·  Movimento e referencial 

·  Movimento de rotação da 
Terra 

·  Dias e noites 

·  Movimento aparente 

·  Movimento de translação da 
Terra 

Estações do ano 

·       A lua 

·       Periodicidade da lua 

Fases da lua 

 

Livro didático  p.130 a 151. 
 

 Conhecer os planetas do Sistema 
Solar. 

 Reconhecer os planetas 
internos/rochosos e 
externos/gasosos. 

 Conhecer a importância histórica 
das constelações e seus usos por 
alguns povos. 

   Associar o movimento aparente 
das constelações aos movimentos 
da Terra. 

 Identificar e exemplificar 
constelações. 

  Caracterizar constelações e 
asterismos. 

  

  Associar o movimento diário do 
Sol e das demais estrelas no céu ao 
movimento de rotação da Terra. 

  Compreender o que é referencial 
e a descrição de um movimento. 

  Conhecer o movimento de 
rotação do planeta Terra e o 
movimento aparente do Sol e de 
outras estrelas. 

  Compreender sobre o 
movimento de translação da Terra e 
associá-lo à duração de um ano 
terrestre. 

  Compreender que existe relação 
entre o movimento de translação e 
as estações do ano. 

  Reconhecer que a Lua muda de 
aspecto a cada dia. 

  Concluir sobre a periodicidade 
das fases da Lua, com base na 
observação e no registro das formas 
aparentes da Lua no céu ao longo 
de, pelo menos, dois meses. 

  Associar o movimento da Lua ao 
redor da Terra às mudanças de fase 
da Lua. 

 Observar a mudança de fases da 
Lua, concluindo sobre sua 
periodicidade. 
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COMPONENTE 
CURRICULAR 

Objetos de Conhecimentos 
(Conteúdos curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem)  

HISTÓRIA Os patrimônios materiais e 
imateriais da humanidade. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povos e culturas: meu lugar 
no mundo e meu grupo social 
 
 

 As formas de 
organização social e 
política: a noção de 
Estado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cidadania, diversidade 
cultural e respeito às 
diferenças sociais, 
culturais e históricas 

 

Livro didático  p.100 a 124. 

( 

 Reconhecer o fato que deu início 
a ações de proteção ao Patrimônio 
Mundial pela UNESCO.  

 Diferenciar Patrimônio Cultural 
Mundial, Natural Mundial e 
Patrimônio Cultural Imaterial.  

 Reconhecer fatores de risco aos 
bens culturais e naturais e medidas 
para sua preservação.  

 Reconhecer a importância das 
atitudes de preservação dos bens 
culturais e naturais.  

 Conhecer os bens brasileiros que 
fazem parte do Patrimônio Mundial e 
os sujeitos históricos a eles 
relacionados. 
 Identificar os mecanismos de 

organização do poder político 
com vistas à compreensão da 
ideia de estado e/ou de outras 
formas de ordenação social.  

 Associar a noção de cidadania 
com os princípios de respeito à 
diversidade, à pluralidade e aos 
direitos humanos.  

 Reconhecer os sujeitos históricos 
ligados à criação e consolidação 
do Estado.  

 Identificar a simultaneidade de 
Estados soberanos no tempo 
atual. 

 Associar o conceito de política às 
relações de poder que se 
estabelecem entre as pessoas ou 
grupos em uma sociedade.  

 Reconhecer relações políticas no 
cotidiano das pessoas.  

 Refletir sobre o conceito de 
“Estado” e o significado da 
palavra "estado”.  

 Associar o conceito de soberania 
à condição de não ser 
subordinado a outro país.  

   Associar o conceito de 
cidadania à conquista de direitos 
dos povos e das sociedades, 
compreendendo-a como 
conquista histórica. 
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 Comparar as regras relativas ao 
voto em diferentes tempos, 
identificando mudanças e 
permanências. 

 Refletir sobre o conceito de 
cidadania. 

 Reconhecer os direitos dos 
cidadãos e refletir sobre o acesso a 
esses direitos na história e nos 
tempos atuais.  

 Refletir sobre a luta pela 
conquista de direitos na história.  

  
  
  

  

COMPONENTE 
CURRICULAR 

Objetos de 
Conhecimentos 

(Conteúdos 
curriculares) 

 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

  

GEOGRAFIA 
Gestão pública da 
qualidade de vida 

Capítulo 15 

 Cidadania e 
participação social 

 Ações do 
governo e a 
participação 
dos cidadãos 

 Direito à cidade 
 Direito à 

cidade e a 
mobilidade 
urbana 

 
Livro didático, 
páginas:112 a 129 

 Alfabetização cartográfica 
 

 Relações espaciais 
topológicas, 
projetivas e 
euclidianas  

 
 

 Identificar órgãos do poder público e 
canais de participação social 
responsáveis por buscar soluções 
para a melhoria da qualidade de 
vida(em áreas como meio ambiente, 
mobilidade, moradia e direito à 
cidade) e discutir as propostas 
implementadas por esses órgãos que 
afetam a comunidade em que vive. 

 Reconhecer que a noção de 
cidadania implica participar de ações 
que favoreçam a coletividade e que 
todo cidadão tem direitos e deveres. 

 Identificar a Constituição Federal 
como o principal documento legal do 
Brasil. 

 Distinguir os Três Poderes do 
sistema político brasileiro: legislativo, 
executivo e Judiciário. 

 Indicar canais de participação social 
nas diferentes esferas de governo e 
propor atitudes cidadãs no lugar que 
se vive. 

 Ler e interpretar gráficos de cidades 
brasileiras que têm vias adequadas 
ao trânsito de bicicletas.  
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 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, 
  
 

 
 

 

 
Click no link abaixo e aqueça o seu coração! 

https://www.youtube.com/watch?v=PtqFDD_wuBA 
 
 
 

 

         Mally  Santos 

SOE – Ensino  Fundamental 

https://www.youtube.com/watch?v=PtqFDD_wuBA

