
Senhores Pais e/ou Responsáveis e estudantes,

Iniciamos o 1º bimestre letivo, mais um período de aprendizado e alegria para nós.  

Na escola, o processo de avaliação das aprendizagens é constante e se dá em vários momentos e por meio
de diferentes instrumentos. Todas as atividades que as crianças fazem na escola, em todas as áreas de
conhecimento, estão relacionadas com objetivos de aprendizagem, inclusive os instrumentos de avaliação (provas,
trabalhos, pesquisas e demais atividades avaliativas). Em nossas aulas, temos compartilhado com as crianças,
numa linguagem acessível a elas, os objetivos de aprendizagem das atividades e os procedimentos propostos.

Em relação aos instrumentos de avaliação no formato prova, nossos alunos vivenciam a interdisciplinaridade,
também, por meio da prova mensal integrada. As provas integradas de humanas e de exatas, com valor de 6
pontos, fazem parte da composição da nota da A1 do estudante. A nota obtida na prova integrada será aplicada
para todas os componentes curriculares que compõem a prova. Já a prova bimestral (A2), que vale 10 pontos, é
realizada, ao final do bimestre,  em cada componente curricular, de acordo com o calendário divulgado.

 Neste documento, registramos as datas, os objetos de conhecimento (conteúdos) das provas, 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 agendas dos
estudantes e/ou salas de aula virtuais – inclusive porque alguns conteúdos e algumas atividades poderão ser
acrescentados e/ou modificados posteriormente, de acordo com o desenvolvimento das aulas e suas necessidades
pedagógicas.

CALENDÁRIO DE PROVAS

4º C e D

8/3  - terça-feira 10/3 - quinta-feira

Português, história e geografia Matemática e ciências

Avaliações bimestrais

11/4

segunda- feira

12/4

terça-feira

13/4

quarta-feira

18/4

segunda- feira

19/4

terça-feira

20/4

quarta-feira

Matemática História e
geografia

Português Ciências

Na oportunidade, solicitamos atenção para o que segue.

As provas serão impressas e realizadas presencialmente em dois horários durante a aula. Nos demais
horários, haverá aula normalmente.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Listamos a seguir os instrumentos selecionados e os critérios de distribuição da pontuação na composição

da média final do (a) estudante:

3°, 4º e 5º  ano
Nas disciplinas de língua portuguesa, matemática, história, geografia e ciências

Avaliação 1 – Valor: 10 pontos
Prova mensal Integrada (humanas e exatas) uma prova integrada, no valor de 6 pontos, aplicada de
acordo com calendário divulgado previamente, e uma ou mais atividades avaliativas diversificadas (valendo 4
pontos ao todo – que serão realizadas, no período de 10/2 a 18/3, durante as aulas dessas disciplinas), referentes
a cada componente curricular.

Avaliação 2 – Valor: 10 pontos
Prova bimestral - Uma prova escrita por componente curricular, contemplando os objetos de conhecimentos e
habilidades prioritários do bimestre,  aplicada de acordo com calendário divulgado previamente.

Avaliações Instrumentos de avaliação Pontuação

A1 Atividade(s) Avaliativa(s)

+

Provas Mensais Integradas

20%
(valor: 4  pontos)

+
30%

(valor: 6  pontos)

A2 Prova por Componente Curricular 50%
(valor: 10  pontos)

A1 (6,0 + 4,0 pontos) + A2 (10 pontos)
Média aritmética da A1 e A2

No 1º bimestre, as avaliações de inglês serão feitas no formato de atividades avaliativas, durante as aulas, fora do
calendário de provas, sendo aplicadas pelo professor da disciplina.

Nas disciplinas de ética, cidadania/filosofia, comunicação eletrônica, educação física, arte e
inglês

Avaliação 1 e 2 – Valor: 10 pontos
As atividades (atividades pontuadas, projetos, trabalhos etc.) serão realizadas e/ou solicitadas durante as

aulas dessas disciplinas, no período de 10/2 a 10/3. Serão pontuadas e validadas para fins avaliativos.

Instrumentos de avaliação Pontuação

Projetos
Trabalhos
Atividades de sala/casa

100%
(valor: 10  pontos)

A média bimestral é calculada pela média aritmética das avaliações A1 e A2 do respectivo bimestre.

PROVA EM 2ª CHAMADA

Conforme regimento escolar descrito na agenda, o aluno que faltar em dia de prova deverá apresentar
justificativa após sua aplicação e inscrever-se, imediatamente, na secretaria, para a prova em segunda chamada.
Esse direito está vinculado ao dever da responsabilidade, do cumprimento de compromissos. Portanto, não será
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concedido ao aluno esse direito em caso de viagens, passeios e atividades paralelas, dentre outros motivos que não
se enquadram ao estabelecido pelo Art.51 do regimento.

A segunda chamada será realizada no dia 25 de abril, segunda-feira. As provas em 2ª chamada abrangem
todos os conteúdos e objetivos do bimestre. Caso a prova perdida pelo(a) aluno(a) seja a mensal integrada, a
segunda chamada será oferecida separadamente por disciplina. Assim, ele(a) terá de fazer, em segunda chamada,
uma  prova para cada disciplina abrangida na integrada perdida.

HABILIDADES E OBJETOS DE CONHECIMENTO  PRIORITÁRIOS PARA
AS  PROVAS MENSAIS INTEGRADAS  DO 1º BIMESTRE

HUMANAS

COMPONENTE
CURRICULAR

Objetos de Conhecimentos
(Conteúdos curriculares)

Habilidades
(Objetivos de

aprendizagem)

LÍNGUA

PORTUGUESA

❏ Texto: conto
❏ Significado da palavra de acordo com

o contexto
❏ Relações entre termos
❏ Família de palavras
❏ Relação de concordância: gênero,

número e fazendo as adequações
necessárias

❏ Substantivo
❏ Adjetivo
❏ Artigo
❏ Pontuação: ponto-final e interrogação

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

● Interpretar com autonomia textos
de variados tipos e gêneros.

● Localizar palavras no dicionário
para esclarecer significados de
acordo com o texto.

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

● Listar palavras da mesma família
de outras palavras indicadas.

● Identificar em textos a quem se
refere um vocábulo.

● Reescrever frases alterando
gênero e/ou número fazendo as
adequações necessárias.

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

● Identificar a função na leitura e
usar, adequadamente, na escrita
ponto final e de interrogação.

COMPONENTE
CURRICULAR

Objetos de Conhecimentos
(Conteúdos curriculares)

Habilidades
(Objetivos de

aprendizagem)
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HISTÓRIA E
GEOGRAFIA

HISTÓRIA

❏ Registros rupestres
❏ A escrita de diferentes povos:  suméria
❏ Escrita egípcia
❏ Escrita chinesa
❏ Escrita maia
❏ A importância da escrita
❏ Primeiras formas de contagem

(livro - páginas 10 a 23)

GEOGRAFIA

● Sistema de orientação: mapas
● Mapas antigos
● Mapas atuais
● Mapas políticos, físicos e temáticos

Elementos constitutivos dos mapas

● Rosa dos ventos e pontos cardeais
● Escala gráfica e numérica
● Título
● Legenda
● Fonte

(livro - páginas 10 a 23)

● Reconhecer a história como
resultado da ação do ser
humano no tempo e no espaço,
com base na identificação de
mudanças e permanências ao
longo do tempo.

● Identificar as formas de escrita
criadas por povos que viveram
em diferentes continentes.

● Comparar os sistemas de
escrita criados por diversos
povos antigos.

● Reconhecer alguns povos
antigos que criaram sistemas de
numeração.

● Perceber a escrita como uma
importante forma de registro da
história dos povos.

● Conhecer fatos importantes
sobre o desenvolvimento do
sistema de contagem.

● Utilizar as direções cardeais na
localização de componentes
físicos e humanos nas paisagens
rurais e urbanas. 09

● Identificar, comparar e interpretar
tipos variados de mapas,
identificando suas
características, elaboradores,
finalidades, diferenças e
semelhanças.

● Identificar e interpretar diferentes
mapas produzidos ao longo do
tempo.

● Reconhecer os continentes e os
oceanos em um planisfério.

● Compreender que fotos aéreas e
imagens de satélites artificiais
são técnicas usadas para
produzir mapas.

● Observar a posição do Sol no
lugar de viver e determinar
pontos cardeais.

● Diferenciar escala numérica e
escala gráfica.

● Identificar e interpretar os
principais elementos que
constituem os mapas: título,
legenda, escala, fonte e rosa dos
ventos.

● Comparar foto aérea e planta
cartográfica.

8



5

● Reconhecer, diferenciar e
interpretar mapas políticos,
físicos e temáticos.

EXATAS

COMPONENTE
CURRICULAR

Objetos de Conhecimentos
(Conteúdos curriculares)

Habilidades
(Objetivos de

aprendizagem)

MATEMÁTICA

● Números naturais:

➔ leitura e escrita, comparação,
composição / decomposição,
antecessor / sucessor, par/ímpar,
crescente/decrescente

● Cálculos: adição, subtração e
multiplicação

● Sistema monetário
● Tabela e gráfico
● Situações-problema envolvendo os

conteúdos trabalhados

● Ler, escrever, comparar e
ordenar números naturais.

● Reconhecer e identificar
números, o
antecessor/sucessor,
composição/decomposição,
par/ímpar,
crescente/decrescente de um
número.

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

● Resolver situações práticas
envolvendo medidas do
sistema monetário (compra e
venda).

● Ler e compreender informações
em forma de tabelas e gráficos.

● Resolver situações-problema
envolvendo os conteúdos
trabalhados.

COMPONENTE
CURRICULAR

Objetos de Conhecimentos
(Conteúdos curriculares)

Habilidades
(Objetivos de

aprendizagem)

CIÊNCIAS

Microrganismos

● Microscópio (história e utilidade)
● Células
● Composição de um organismo
● Vírus
● Bactérias

(livro - páginas 14 a 27)

● Conhecer a função do
microscópio.

● Conhecer parte da história do
desenvolvimento do microscópio
óptico.

● Reconhecer a invenção desse
instrumento ampliou o
conhecimento sobre a vida.

● Identificar as partes de um
microscópio

● Reconhecer que os seres vivos
são formados por células.

● Compreender que há
organismos unicelulares e
pluricelulares.
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● Reconhecer e identificar os
vírus e suas principais
características.

● Reconhecer e identificar as
bactérias e compreender que
elas são seres vivos.

HABILIDADES E OBJETOS DE CONHECIMENTO  PRIORITÁRIOS PARA PRIORITÁRIOS
PARA AS PROVAS BIMESTRAIS -  1º BIMESTRE

COMPONENTE
CURRICULAR

Objetos de Conhecimentos
(Conteúdos curriculares)

Habilidades
(Objetivos de

aprendizagem)

LÍNGUA

PORTUGUESA

❏ 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

❏ Substantivo
❏ Adjetivo
❏ Artigo
❏ Verbo - identificação e tempos:

presente, pretérito (passado) e futuro.
❏ Verbo - no infinitivo (como é

encontrado no dicionário).
❏ Pontuação: ponto-final, exclamação,

interrogação, dois-pontos, travessão.

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

● Interpretar com autonomia
textos de variados tipos e
gêneros.

● Localizar palavras no dicionário
para esclarecer significados de
acordo com o texto.

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

● Listar palavras da mesma
família de outras palavras
indicadas.

● Identificar em textos a quem se
refere um vocábulo.

● Reescrever frases alterando
gênero e/ou número fazendo as
adequações necessárias.

● Localizar os verbos e identificar
os tempos: presente, pretérito
(passado) e futuro o fato
expresso pelo verbo.

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

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

● Utilizar adequadamente os sinais
de pontuação estudados em
textos.
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COMPONENTE
CURRICULAR

Objetos de Conhecimentos
(Conteúdos curriculares)

Habilidades
(Objetivos de

aprendizagem)

MATEMÁTICA

● Números naturais:

➔ leitura e escrita, comparação,
composição / decomposição,
antecessor / sucessor, par/ímpar,
crescente/decrescente

● Cálculos: adição, subtração,
multiplicação e divisão

● Sequência numérica
● Sistema monetário
● Medida de tempo
● Polígonos (conceito)
● Tabela e gráfico
● Situações-problema envolvendo os

conteúdos trabalhados

● Ler, escrever, comparar e
ordenar números naturais.

● Reconhecer e identificar
números, o
antecessor/sucessor,
composição/decomposição,
par/ímpar,
crescente/decrescente de um
número.

● Calcular com números naturais:
adições, subtrações,
multiplicações e divisão.

● Construir uma sequência
numérica conforme um padrão.

● Ler e registrar medidas e
intervalos de tempo em horas e
minutos em situações do seu
cotidiano.

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

● Conhecer unidades de medida
de tempo como dia, semana,
mês, bimestre, trimestre,
semestre, ano, década, século
e milênio.

● Resolver situações práticas
envolvendo medidas do
sistema monetário (compra e
venda).

● Ler e compreender informações
em forma de tabelas e gráficos.

● Resolver situações-problema
envolvendo os conteúdos
trabalhados.
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COMPONENTE
CURRICULAR

Objetos de Conhecimentos
(Conteúdos curriculares)

Habilidades (Objetivos de
aprendizagem)

CIÊNCIAS

Microrganismos

● Vírus
● Bactérias
● Fungos
● Protozoários
● Influências em nossa saúde
● Vacinas
● Medicamentos

(livro - páginas 22 a 43)

● Reconhecer e identificar algumas
doenças causadas por vírus,
bactérias, fungos e protozoários.

● Relacionar a participação de
fungos e bactérias no processo
de decomposição, reconhecendo
a importância ambiental desse
processo.

● Reconhecer e identificar os
fungos e compreender que eles
são seres vivos.

● Reconhecer e identificar os
protozoários e algumas doenças
causadas por eles.

● Reconhecer e identificar a
participação de microrganismos
na produção de alimentos,
combustíveis, medicamentos,
entre outros.

● Reconhecer que a vacinação é
um direito do cidadão.

● Compreender a importância das
campanhas de vacinação.

● Compreender a diferença entre
vacinas e medicamentos.

COMPONENTE
CURRICULAR

Objetos de Conhecimentos
(Conteúdos curriculares)

Habilidades
(Objetivos de

aprendizagem)

HISTÓRIA E
GEOGRAFIA

HISTÓRIA

❏ O passado e o presente: a noção de
permanência e as lentas
transformações sociais e culturais

(livro - páginas 24 a 37)

Identificar as transformações
ocorridas na cidade ao longo do
tempo e suas interferências nos
modos de vida de seus habitantes,
tomando como pontos de partida o
presente.

●Reconhecer as mudanças das
cidades em diferentes tempos.

●Identificar algumas características
do modo de vida dos moradores
das cidades brasileiras atuais.

●Identificar e comparar as
características das cidades
atualmente com as de outros
tempos.

● Identificar problemas referentes ao
cotidiano das cidades, como
congestionamentos, coleta e
tratamento do lixo, degradação do
espaço público, falta de mobilidade
urbana, de áreas de lazer e cultura
que atendam à população.
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● Identificar problemas existentes no
cotidiano do lugar de moradia e
propor soluções para eles

HISTÓRIA E
GEOGRAFIA

GEOGRAFIA

Trabalho no campo e na cidade

● Espaço urbano e espaço rural

Atividades econômicas
● Setor primário
● Setor secundário
● Setor terciário

Atividades do setor primário
● Agricultura
● Pecuária
● Extrativismo

(livro - páginas 26 a 40)

● Comparar as características do
trabalho no campo e na cidade.

● Identificar elementos da paisagem
característicos dos espaços rural e
urbano.

● Reconhecer e caracterizar os três
setores da economia: primário,
secundário e terciário.

● Conhecer diferentes profissionais
no lugar de viver e comparar o
trabalho realizado por elas.

● Diferenciar e compreender o que é
latifúndio e minifúndio.

● Identificar diferentes tipos de
criação de animais na pecuária.

● Identificar e comparar diferentes
tipos de extrativismo.

● Identificar diferentes tipos de
indústrias.

● Reconhecer diversos tipos de
produtos industriais.

● Compreender e diferenciar
comércio e prestação de serviços.

● Identificar diferentes tipos de
estabelecimentos comerciais e de
prestação de serviços.

● Reconhecer, no lugar de viver,
diferentes tipos de trabalhadores
do setor terciário.

● Compreender que o território
brasileiro está dividido
politicamente em 27 unidades da
federação (26 estados + o DF)
● Localizar o Distrito Federal no

mapa do Brasil.
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HABILIDADES E OBJETOS DE CONHECIMENTO  DO 1º BIMESTRE
COMPONENTE
CURRICULAR

Objetos de Conhecimentos
(Conteúdos curriculares)

Habilidades
(Objetivos de

aprendizagem)

ÉTICA

❏ Construindo relações: pensar, agir,
sentir

❏ Postura de estudante (rotina de
estudo)

❏ Características pessoais:
autoconhecimento

❏ Respeito mútuo
❏ Bullying
❏ Diferença entre humildade e

submissão
❏ Autoavaliação

● Participar da elaboração e
discussão de regras e
combinados de convivência.

● Apropriar-se do significado das
regras e combinados da
sala/escola, demonstrando, por
meio de atitudes, essa
compreensão.

● Conhecer e refletir sobre regras
em jogos.

● Refletir e identificar
características pessoais.

● Participar de
discussões/reflexões sobre a
temática respeito mútuo.

● Reconhecer fatos que
caracterizam bullying.

● Compreender a importância das
pessoas em nossas vidas.

● Compreender a importância das
argumentações na vida e nas
relações cotidianas.

● Estabelecer relações e comparar
a relação dos seres vivos com a
natureza

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

Para solicitar outras informações à coordenação, favor entrar em contato pelo telefone 99658 2362
com Letícia Santos (apoio pedagógico).

Agradecemos a atenção, colocando-nos à disposição para outras informações.

Com amizade,

Mally Santos Susy Willik
Orientadora Educacional Coordenadora Pedagógica
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