
   
 

  

                            

                                                                   

                   
 
 
 

 
 

 

 

 

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

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 4º 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) 
 

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  
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. 
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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 

 
HABILIDADES E OBJETOS DE CONHECIMENTO  PRIORITÁRIOS PARA AS  ATIVIDADES AVALIATIVAS 

INTEGRADAS DO 4º BIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

(CONTEÚDOS CURRICULARES) 

HABILIDADES 
(OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM) 

PORTUGUÊS 

 Texto: conto 

 Significado da palavra de acordo 
com o contexto 

 Relações entre termos 

 Família de palavras  

 Relação de concordância: gênero, 
número e verbo com o substantivo 
que se refere 

 Uso de letra maiúscula 

 Substantivo 

 Adjetivo 

 Artigo  

 Verbo - identificação e tempos: 
pretérito perfeito e imperfeito, 
presente e futuro 

 Verbo - modo infinitivo 

 Pronome pessoal, demonstrativo e 
possessivo 
 
 

 Pontuação: ponto-final, 
exclamação, interrogação, dois-
pontos, travessão e vírgula (data, 
enumeração e chamamento) 

 

 Ler e compreender, com autonomia e fluência, textos com nível de 
textualidade adequado. 

 Interpretar com autonomia, textos de variados tipos e gêneros. 

 Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, 
com base no contexto da frase ou do texto. 

 Identificar em textos a quem se refere um vocábulo.  

 Listar palavras da mesma família de outras palavras indicadas. 

 Estabelecer relações de concordância do verbo com o substantivo e/ou 
a pessoa a que se refere. 

 Estabelecer o uso de letra maiúscula em substantivos próprios e início 
de frases. 

 Identificar e classificar substantivos (comum e próprio), artigos, 
adjetivos, verbos e pronomes em textos. 

 Localizar e flexionar nos tempos presente, pretérito perfeito e 
imperfeito e futuro o fato expresso. 

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

 Identificar a função na leitura e usar, adequadamente, na escrita, o 
ponto-final, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, os dois-
pontos e o travessão em diálogos (discurso direto), as vírgula em 
enumerações, datas e em separação de chamamento (vocativo). 
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HISTÓRIA 

O surgimento da espécie humana no 
continente africano e sua expansão 
pelo mundo 

 Migrações da África para a 
América 
 

Os processos migratórios para a 
formação do Brasil: os grupos 
indígenas, a presença portuguesa e a 
diáspora forçada dos africanos 
 

 

 Migrações de povos indígenas no 
Brasil 

 A dominação portuguesa 

 A migração forçada de africanos 
para o Brasil 
 

Gente que vai e gente que vem... 
 

(livro - páginas 98 a 111) 
 

 Identificar as motivações dos processos migratórios em diferentes 
tempos e espaços e avaliar o papel desempenhado pela migração nas 
regiões de destino.  

 Reconhecer os povos indígenas e africanos como sujeitos históricos 
que realizaram migrações. 

 Conhecer as duas hipóteses que explicam a chegada dos seres 
humanos à América. 

 Reconhecer que os indígenas no Brasil também migraram, seguindo 
rotas diferentes. 

 Compreender que a chegada dos portugueses causou resistências e a 
migração dos indígenas que viviam no litoral para o interior. 

 Saber que os africanos foram trazidos para o Brasil, de maneira 
forçada, para serem usados como escravos. 

 Analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para a 
formação da sociedade brasileira. 

 

 

GEOGRAFIA 

Território e diversidade cultural 

 Migrações externas e imigrantes 

 Características da imigração para 
o Brasil no século 19 

 Emigração 
 

Processos migratórios no Brasil 

 Migração interna 

 Fluxos migratórios 
 

Território e diversidade cultural 
Territórios étnico-culturais 
 

(livro - páginas 112 a 128) 
 

 Selecionar, em seus lugares de vivência e em suas histórias familiares 
e/ou da comunidade, elementos de distintas culturas (indígenas, afro-
brasileiras, de outras regiões do país, latino-americanas, europeias, 
asiáticas etc.), valorizando o que é próprio em cada uma delas e sua 
contribuição para a formação da cultura local, regional e brasileira.  

 Descrever processos migratórios e suas contribuições para a formação 
da sociedade brasileira.  

 Identificar aspectos das influências culturais dos imigrantes na 
formação da sociedade e cultura brasileira. 

 Reconhecer o que é migração externa e quem são os imigrantes. 

 Caracterizar aspectos da migração externa para o Brasil em outros 
tempos e atualmente. 

 Ler e interpretar mapa dos principais fluxos de imigrantes de 
imigrantes para o Brasil em outros tempos. 

 Ler e interpretar gráfico sobre a origem dos imigrantes na atualidade. 

 Ler e interpretar mapa dos principais fluxos de emigração de 
brasileiros na atualidade. 
 

 Caracterizar aspectos da migração interna no Brasil em diferentes 
tempos. 

 Pesquisar e conhecer aspectos relacionados às influências culturais 
dos migrantes internos do lugar de viver. 

 Ler e interpretar mapa dos principais fluxos de migração interna no 
Brasil na atualidade, reconhecendo os principais fluxos relativos do lugar 
de viver. 
 

 Reconhecer as influências culturais dos povos indígenas na formação 
da sociedade e cultura brasileira. 
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CIÊNCIAS 

Astronomia 
 ciclos e percepção da passagem 
do tempo 

 desenvolvimento da astronomia 

 astrônomo 

 astronauta 
 

 dias e horas 

 semanas e meses 

 fases da lua 

 ano 

 estações do ano 

 
(livro - páginas 124 a 133) 
 

 Reconhecer o desenvolvimento da Astronomia como uma Ciência que 
envolve muitas pesquisas e pessoas e ocorre há muito tempo. 

 Identificar que alguns dos movimentos cíclicos dos astros no céu 
podem ser utilizados para medir a passagem do tempo. 
 

 Compreender a divisão do dia em horas e a relação disso com os 
astros. 

 Conhecer o princípio de funcionamento de um relógio de sol. 

 Relacionar as quatro fases da Lua (Cheia, Quarto Crescente, Nova e 
Quarto minguante) à criação do conceito de semana. 

 Relacionar a repetição de uma mesma fase da lua ao conceito de mês. 

 Compreender a divisão do tempo em semanas, meses e anos. 

 Identificar as diferenças relacionadas às estações do ano, à localização 
geográfica e às zonas de luminosidade e aquecimento. 
 

 

MATEMÁTICA 

 Números naturais: 
 

 leitura e escrita, comparação, 
composição / decomposição, ordem 
crescente / decrescente, par / ímpar, 
antecessor / sucessor, ordens e 
classes (até a 6ª ordem) 
 
 

 Cálculos: adição, subtração, 
multiplicação e divisão 
 
 

 Fração: conceito, leitura, escrita, 
inteiro/metade, comparação, 
equivalência. 

 Ângulos retos e não retos 

 Medidas de tempo 

 Sistema monetário 

 Perímetro 

 Tabela e gráfico 

 Situações-problema envolvendo os 
conteúdos trabalhados. 
 

 Ler, escrever, comparar e ordenar números naturais. 

 Identificar a quantidade de unidades, dezenas e centenas de números. 

 Reconhecer e identificar números em ordem crescente/decrescente, o 
antecessor/sucessor, par/ímpar, composição/decomposição, ordens e 
classes de um número. 

 Calcular com números naturais: adições, subtrações, multiplicações e 
divisões. 

 Identificar frações do inteiro e suas representações (gráficas, escritas e 
representá-las por notação habitual) 

 Dividir objetos inteiros em partes iguais. 

 Reconhecer e comparar frações. 

 Identificar e comparar frações equivalentes. 

 Resolver e elaborar problemas que envolvam situações de compra e 
venda, e formas de pagamento, utilizando termos como troco e 
desconto. 

 Reconhecer e comparar ângulos retos e não retos em figuras 
poligonais. 

 Reconhecer horas em relógios analógicos, minutos e segundos. 

 Identificar medidas de tempo em dias, semanas, meses, anos, 
bimestres, trimestres, semestres, séculos e milênios. 

 Calcular o intervalo de tempo entre o início e o término da realização 
de uma tarefa. 

 Ler e compreender informações em forma de tabela e gráficos. 

 Resolver situações-problema envolvendo os conteúdos trabalhados. 
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HABILIDADES E OBJETOS DE CONHECIMENTO  PRIORITÁRIOS PARA AS  PROVAS BIMESTRAIS 
4º BIMESTRE 

 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS 
(CONTEÚDOS CURRICULARES) 

HABILIDADES 
(OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM) 

PORTUGUÊS 

 Texto: conto 

 Significado da palavra de acordo 
com o contexto 

 Relações entre termos 

 Família de palavras  

 Relação de concordância: gênero, 
número e verbo com o substantivo que 
se refere 

 Uso de letra maiúscula 

 Substantivo 

 Adjetivo 

 Artigo  

 Verbo - identificação e tempos: 
pretérito perfeito e imperfeito, presente 
e futuro 

 Verbo - modo infinitivo 

 Pronome pessoal, demonstrativo e 
possessivo 

 Diferença do "o" e o "a" 
(artigo/pronome) 
 
 

 Pontuação: ponto-final, exclamação, 
interrogação, dois-pontos, travessão e 
vírgula (data, enumeração e 
chamamento) 

 Ler e compreender, com autonomia e fluência, textos com nível de 
textualidade adequado. 

 Interpretar com autonomia, textos de variados tipos e gêneros. 

 Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, 
com base no contexto da frase ou do texto. 

 Identificar em textos a quem se refere um vocábulo.  

 Listar palavras da mesma família de outras palavras indicadas. 

 Estabelecer relações de concordância do verbo com o substantivo 
e/ou a pessoa a que se refere. 

 Estabelecer o uso de letra maiúscula em substantivos próprios e 
início de frases. 

 Identificar e classificar substantivos (comum e próprio), artigos, 
adjetivos, verbos e pronomes em textos. 

 Identificar adjetivos em textos. 

 Localizar e flexionar nos tempos: presente, pretérito perfeito, 
imperfeito e futuro do presente o fato expresso. 

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

 Reconhecer e diferenciar em um texto quando o “a” é artigo ou 
pronome. 

 Reconhecer e diferenciar em um texto quando o “o” é artigo ou 
pronome. 

 Identificar a função na leitura e usar, adequadamente, na escrita 
ponto final, de interrogação, de exclamação, dois-pontos e travessão 
em diálogos (discurso direto), vírgula em enumerações, datas e em 
separação de chamamento (vocativo). 

 

 

MATEMÁTICA 

 Números naturais:  
 

 leitura e escrita, comparação, 
composição / decomposição, ordem 
crescente / decrescente, par / ímpar, 
antecessor / sucessor, ordens e 
classes (até a 6ª ordem) 
 
 

 Números decimais (leitura, escrita, 
comparação, adição, subtração e 
multiplicação) 
 
 

 Cálculos: adição, subtração, 
multiplicação e divisão 
 
 

 Fração: conceito, leitura, escrita, 
inteiro/metade, comparação, 
equivalência. 

 Medidas de tempo 

 Sistema monetário 

 Tabela e gráfico 

 Situações-problema envolvendo os 
conteúdos trabalhados. 
 

 Ler, escrever, comparar e ordenar números naturais. 

 Identificar a quantidade de unidades, dezenas e centenas de 
números. 

 Reconhecer e identificar números em ordem crescente/decrescente, o 
antecessor/sucessor, par/ímpar, composição/decomposição, ordens e 
classes de um número. 

 Transformar fração decimal em número decimal e vice-versa. 

 Ler e escrever números decimais com unidades, décimos, centésimos 
e representação na reta numérica. 

 Efetuar cálculos de adição e de subtração com números decimais. 

 Relacionar décimos e centésimos com a representação do sistema 
monetário brasileiro. 

 Calcular com números naturais: adições, subtrações, multiplicações e 
divisões. 

 Identificar frações do inteiro e suas representações (gráficas, escritas 
e representá-las por notação habitual) 

 Dividir objetos inteiros em partes iguais. 

 Reconhecer e comparar frações. 

 Identificar e comparar frações equivalentes. 

 Reconhecer horas em relógios analógicos, minutos e segundos. 

 Identificar medidas de tempo em dias, semanas, meses, anos, 
bimestres, trimestres, semestres, séculos e milênios. 

 Calcular o intervalo de tempo entre o início e o término da realização 
de uma tarefa. 

 Ler e compreender informações em forma de tabela e gráficos. 

 Resolver situações-problema envolvendo os conteúdos trabalhados. 
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CIÊNCIAS 

 calendários 

 fenômenos cíclicos e cultura 
 
 

 orientação no espaço 

 ponto de referência 

 utilizando o Sol 

 pontos cardeais 

 rosa dos ventos 
 

 instrumentos de orientação 

 bússola 

 astrolábio 

 GPS 

 

(livro - páginas 134 a 147) 
 

 Conhecer a origem do calendário gregoriano. 

 Conhecer calendários utilizados em outras culturas. 

 Associar os movimentos cíclicos da Lua e da Terra a períodos de 
tempo regulares e ao uso desse conhecimento para a construção de 
calendários em diferentes culturas. 
 

 Identificar os pontos cardeais e aprender a localizá-los  

 Conhecer a origem da rosa dos ventos. 

 Utilizar pontos de referência para se localizar. 

 Compreender que, por meio da observação do Sol, é possível 
verificar nascente e poente. 

 Reconhecer que onde o sol nasce é o leste e, onde se põe, o oeste. 

 Compreender as funções e orientações da Rosa dos ventos. 

 Identificar os pontos cardeais e a posição correta de cada um. 

 Identificar os pontos cardeais, com base no registro de diferentes 
posições relativas do Sol e da sombra de uma vara (gnômon). 

 Comparar e explicar as diferenças encontradas na indicação dos 
pontos cardeais, resultante da observação das sombras de uma vara 
(gnômon) e por meio de uma bússola. 
 

 Conhecer alguns instrumentos de orientação espacial. 

 Compreender as funções e utilização da rosa dos ventos. 

 

HISTÓRIA 

As trocas culturais na alimentação e 
nas festas, entre os diversos povos: 
indígenas, africanos, migrantes e 
imigrantes 
 

 

 A imigração para o Brasil entre 1880 
e 1940 

 Trocas culturais entre os povos no 
Brasil 

 Danças, alimentação e festas 
(livro - páginas 114 a 127) 
 

 

 

Distrito Federal  

 Festas populares 

 Influências regionais na alimentação 

 Movimentos migratórios para o 
Distrito Federal durante as décadas de 
60 e 70 
 

(folhas e registros no caderno) 
 

 Analisar, na sociedade em que vive , a existência ou não de 
mudanças associadas à migração (interna e internacional).  

 Identificar alguns dos migrantes que vieram para o Brasil no final do 
século XIX e início do século XX. 

 Reconhecer a simultaneidade de migrações para o Brasil de 
diferentes povos europeus e asiáticos. 

 Conhecer os principais motivos pelos quais ocorreu a imigração e o 
que ocorria com os imigrantes ao chegarem no Brasil. 

 Ordenar no tempo os diferentes tipos de migração ocorridos na 
história brasileira. 

 Reconhecer os povos indígenas, africanos e europeus como 
participantes da cultura brasileira em diversos aspectos do cotidiano. 

 Identificar algumas trocas culturais entre indígenas, africanos, 
migrantes e imigrantes que podem ser percebidas nas danças, na 
alimentação e nas festas. 

 Conhecer algumas danças e festas de origem indígena, africana e 
europeia. 

 Descrever alguns fatos marcantes na forma de comemorar o 
Carnaval, identificando mudanças e permanências. 

 Reconhecer as origens italiana e japonesa de alguns alimentos. 
 

 Conhecer algumas festas populares presentes no DF, herdadas de 
diferentes regiões brasileiras. 

 Identificar alimentos que têm origem nas diversas regiões brasileiras. 

 Compreender o fluxo migratório nas décadas de 60 e 70. 
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GEOGRAFIA 

Território e diversidade cultural 
Territórios étnico-culturais 

 Influências dos povos africanos na 
cultura brasileira 

 Comunidades quilombolas 
(livro - páginas 136 a 143) 
 

 

Distrito Federal 
 

 Localização do DF no mapa do 
Brasil 

 Divisão política do DF 

 A divisão política do Brasil (os 
estados e o DF) 

 As 5 regiões brasileiras  
 

 Identificar e descrever territórios étnico-culturais existentes no Brasil, 
tais como terras indígenas e de comunidades remanescentes de 
quilombos, reconhecendo a legitimidade e demarcação desses 
territórios. 06 

 Reconhecer as influências culturais dos povos africanos e 
afrodescendentes na formação da sociedade e cultura brasileira. 

 Pesquisar sobre influências culturais dos povos africanos no lugar de 
viver. 

 Compreender o que é uma comunidade quilombola. 

 Reconhecer direitos conquistados pelas comunidades remanescentes 
de quilombos. 

 Reconhecer a importância dos territórios quilombolas. 

 Ler e interpretar mapa das comunidades remanescentes de 
quilombos certificadas. 
 

 Identificar num mapa ou planta seu título, legenda, escala, fonte e 
rosa dos ventos. 

 Localizar o Distrito Federal no mapa do Brasil. 

 Conhecer o mapa do Distrito Federal dividido em Regiões 
Administrativas. 

 Compreender que o politicamente o território brasileiro está dividido 
em 27 unidades da federação (26 estados + DF) 

 Compreender que o território do Distrito Federal é dividido em 
Regiões Administrativas, diferente dos estados, que são divididos em 
municípios. 

 Compreender que o DF não é um município e nem um estado, e sim, 
uma unidade da federação.  

 Identificar em mapas e nomear as 5 regiões brasileiras: Norte, Sul, 
Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. 

 Reconhecer que o DF pertence à região Centro-Oeste, juntamente 
com os estados Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. 

 
 

HABILIDADES E OBJETOS DE CONHECIMENTO  
4º BIMESTRE 

ÉTICA E CIDADANIA 

 Datas comemorativas (dia das 
crianças, Dia da Bandeira, Natal) 

 Escolhas e reflexões 

 Habilidades sociais e 
relacionamentos interpessoais 

 Postura de estudante 

 Meio ambiente (MACC) 

 Cerrado 

 Reciclagem 

 Consumo consciente 

 Aquecimento global 

 Fenômenos naturais  

 Protagonismo salvando o planeta 

 Conhecer e refletir sobre algumas datas comemorativas relevantes. 

 Refletir e compreender que suas escolhas trazem consequências 
positivas e negativas. 

 Desenvolver argumentos para defender suas escolhas e opiniões. 

 Apropriar-se do significado das regras sociais e atuar como ser 
humano competente e responsável. 

 Colaborar, cotidianamente, com o cumprimento das regras escolares 
e combinados de convivência da turma no ensino híbrido.  

 Compreender seu papel como um estudante competente de 4º ano, 
no segundo semestre (preparando-se para cursar o 5º ano). 

 Participar de momentos de discussão coletiva sobre o respeito mútuo. 

 Compreender a importância dos cuidados com meio ambiente e 
consciência ambiental. 

 Participar de momentos de reflexão sobre consumo consciente. 

 Conhecer a importância do bioma cerrado para o meio ambiente. 

 Diferenciar os tipos de reciclagem, identificando o descarte correto do 
lixo. 

 Compreender a relação entre efeito estufa e aquecimento global. 

 Entender que os impactos ambientais afetam a população e podem 
ameaçar ou provocar a extinção de várias espécies. 

 Reconhecer que todos somos protagonistas no planeta para um 
mundo mais sustentável. 
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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 


