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ENSINO 

FUNDAMENTAL 

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 todos 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 
 

          AVALIAÇÕES MENSAIS INTEGRADAS (A1) 
1º BIMESTRE 

DISCIPLINAS INTEGRADAS DATA 

MATEMÁTICA E CIÊNCIAS 
 

9/3 - quarta-feira. 
A atividade avaliativa será realizada no 
horário da aula.  

PORTUGUÊS, HISTÓRIA E GEOGRAFIA 
11/3 - sexta-feira. 
A atividade avaliativa será realizada no 
horário da aula. 

 

AVALIAÇÕES BIMESTRAIS (A2) 
1º BIMESTRE 

DISCIPLINA DATA 

HISTÓRIA e GEOGRAFIA 12/4 - terça-feira 

MATEMÁTICA 13/4 - quarta-feira 

PORTUGUÊS 19/4 - terça-feira 

CIÊNCIAS 20/4 - quarta-feira 

2ª CHAMADA  25/4 - segunda-feira 
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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. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

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 

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. 

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 – Valor: 10 pontos  

As atividades (atividades pontuadas, projetos, trabalhos etc.)  serão realizadas durante as 

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

avaliativos. 

Avaliação 2 – Valor: 10 pontos  

As atividades (atividades pontuadas, projetos, trabalhos etc.)  serão realizadas durante as 

aulas dessas disciplinas, no período de 21/3 a 13/4. Serão pontuadas e validadas para fins 

avaliativos. 

 

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 

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. 

 

OBSERVAÇÃO 

Conforme regimento escolar descrito na agenda, o aluno que faltar em dia de prova (integrada/bimestral) 

deverá apresentar justificativa até 48 horas após sua aplicação e entrar em contato pelos telefones 99944-8697 

com Brenda Aquino (apoio pedagógico), 99843-4766 com Juliene (apoio pedagógico) e 99821-6439 com Nathalia 

Vasconcelos. (SOD). O conteúdo da prova em 2ª chamada é cumulativo e corresponde ao conteúdo de todo 

bimestre. 
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HABILIDADES E OBJETOS DE CONHECIMENTO PRIORITÁRIOS 

AVALIAÇÕES INTEGRADAS 

1º BIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

(CONTEÚDOS 

CURRICULARES) 

HABILIDADES 

(OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM) 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 Leitura e interpretação de 

texto; 

 Ordem alfabética; 

 Letra inicial maiúscula; 

 Substantivos próprios e 

comuns. 

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

dos quais participa cotidianamente.  

 Ler, compreender e interpretar texto. 

 Identificar acontecimentos da história separando-os em introdução, 

desenvolvimento e conclusão. 

 Identificar a ideia central do texto, demonstrando a compreensão global. 

 Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvidas sobre a escrita de palavras, 

especialmente no caso de palavras com relações irregulares fonema-grafema.  

 Organizar em ordem alfabética. 

 Classificar o substantivo em comum/próprio. 

 Usar adequadamente a letra maiúscula em nomes próprios e em início de 

frases. 

 

HISTÓRIA 

 Grupos sociais na formação do 

município; 

 Os grupos sociais do seu 

município ao longo do tempo. 

 Reconhecer alguns grupos sociais que participaram da formação do 

município onde vive. 

 Identificar os anos em que ocorreram alguns fatos marcantes da história do 

município. 

 Identificar as influências culturais dos diversos grupos populacionais. 

 

GEOGRAFIA 

 Os grupos sociais: atividade 
de lazer, artísticas, do campo e 
da cidade; 

 As pessoas e as atividades 
artísticas 

 Reconhecer diferentes atividades culturais realizadas no campo e na cidade 
e sua importância para a criação de vínculos comunitários. 

 Identificar e comparar diferentes tipos de atividades esportivas e de lazer 
realizadas em diversos locais. 

 Identificar diferentes tipos de atividades culturais realizadas em diversos 

locais. 

 

MATEMÁTICA 

 Adição e subtração simples; 

 Resolução de situações-
problema envolvendo adição e 
subtração. 

 Números pares e ímpares; 

 Antecessor e sucessor dos 
números; 

 leitura e escrita de números 
até 999. 
 

 Fazer contagem.   

 Interpretar informações numéricas.  

 Identificar padrões na escrita e na leitura dos números.  

 Resolver situação aditiva com a ideia de acrescentar ou contar para frente e 
para trás.  

 Comparar números até 999. 

 Compreender ordem crescente e decrescente dos números até 999 na reta 
numérica e em situações significativas 

 Realizar contagens por agrupamento em ordem crescente e ordem 
decrescente.  

 Identificar números pares e ímpares.  

 Reconhecer e grafar corretamente os números até 999  

 Compreender, progressivamente, os significados operatórios: 

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

 da subtração – tirar uma quantidade de outra, verificar "quanto falta" em 
uma quantidade para atingir outra e encontrar a diferença entre duas 
quantidades, em situações sem desagrupamento. 
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CIÊNCIAS 

 Animais vertebrados e 
invertebrados (organização e 
classificação). 
 

 Identificar nas imagens características que podem ser usadas para 
classificar os animais. 

 Conhecer a diversidade de grupos de animais. 

 Compreender a função da cobertura do corpo dos animais. 

 Identificar os diferentes ambientes em que os animais vivem. 

 Identificar a forma de locomoção dos animais. 

 Compreender os diferentes mecanismos de respiração dos animais. 

 Reconhecer que os animais têm diferentes tipos de alimentação. 

 Reconhecer que os animais crescem e se reproduzem e morrem. 

 
HABILIDADES E OBJETOS DE CONHECIMENTO  PRIORITÁRIOS  

PROVA BIMESTRAL 
 

1º BIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

(CONTEÚDOS 

CURRICULARES) 

HABILIDADES 

(OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM) 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 Leitura e interpretação de 
texto; 

 Ordem alfabética; 

 Letra inicial maiúscula; 

 Substantivos próprios e 
comuns. 

 Gênero do substantivo 
(feminino e masculino) 

 Adjetivo 
 

 Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social 
dos quais participa cotidianamente.  

 Ler, compreender e interpretar texto. 

 Identificar acontecimentos da história separando-os em introdução, 
desenvolvimento e conclusão. 

 Identificar a ideia central do texto, demonstrando a compreensão global. 

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

 Organizar em ordem alfabética. 

 Classificar o substantivo em comum/próprio, masculino e feminino. 

 Usar adequadamente a letra maiúscula em nomes próprios e em início de 
frases. 

 Identificar um adjetivo em um texto. 
 

 

 

HISTÓRIA 

 Grupos sociais na formação do 
município; 

 Os grupos sociais do seu 
município ao longo do tempo. 

  Grupos sociais e influências 
culturais. 

  Influências africanas 

  Influências dos migrantes na 
alimentação  

 Reconhecer alguns grupos sociais que participaram da formação do 
município onde vive. 

 Identificar os anos em que ocorreram alguns fatos marcantes da história do 
município. 

 Identificar as influências culturais dos diversos grupos populacionais. 

 Identificar as influências culturais dos diversos grupos populacionais. 

 Comparar algumas formas de lazer dos afro-brasileiros em diferentes 
tempos e identificar mudanças e permanências. 
 

 

GEOGRAFIA 

 Os grupos sociais : atividade 
de lazer, artísticas, do campo e 
da cidade; 

 As pessoas e as atividades 
artísticas 

 As pessoas e as atividades 
artísticas. 

 Música e dança  

  As influências culturais dos 
povos e comunidades 
tradicionais. 

 A riqueza cultural dos povos 
em comunidades tradicionais 

  A riqueza cultural dos povos 
indígenas. 

 Influências culturais: povos 

 Reconhecer diferentes atividades culturais realizadas no campo e na cidade 
e sua importância para a criação de vínculos comunitários. 

 Identificar e comparar diferentes tipos de atividades esportivas e de lazer 
realizadas em diversos locais. 

 Identificar diferentes tipos de atividades culturais realizadas em diversos 
locais. 

 Identificar influências culturais de povos e grupos sociais que vivem no 
Brasil. 

  Reconhecer a diversidade cultural de vários tipos de comunidades 
tradicionais e povos indígenas brasileiros. 

 Investigar sobre a influência dos povos indígenas na cultura brasileira. 

 Comparar jogos de origem africana com outros existentes no lugar de viver. 

 Reconhecer a influência dos povos europeus e asiáticos na cultura brasileira 
e no lugar de viver.  

 

 

 
 

 
 

 

 
 



                                               

 

5 

MATEMÁTICA 

 Adição e subtração simples; 

 Resolução de situações-
problema envolvendo adição, 
subtração, multiplicação e divisão 
simples . 

 Números pares e ímpares; 

 Antecessor e sucessor dos 
números; 

 leitura e escrita de números 
até 999. 

  Reta numérica (sequência 
numérica) 

 Ordem crescente e 
decrescente até 1.000 

  Medidas de massa 

 Formas geométricas planas 
(círculo, quadrado, retângulo e 
triângulo): reconhecimento e 
características. 
 

 Fazer contagem.   

 Interpretar informações numéricas.  

 Identificar padrões na escrita e na leitura dos números.  

 Resolver situação aditiva com a ideia de acrescentar ou contar para frente e 
para trás.  

 Comparar números até 999. 

 Compreender ordem crescente e decrescente dos números até 999 na reta 
numérica e em situações significativas 

 Realizar contagens por agrupamento em ordem crescente e ordem 
decrescente.  

 Identificar números pares e ímpares.  

 Reconhecer e grafar corretamente os números até 999  

 Compreender, progressivamente, os significados operatórios: 

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

 da subtração – tirar uma quantidade de outra, verificar "quanto falta" em uma 
quantidade para atingir outra e encontrar a diferença entre duas quantidades, 
em situações sem desagrupamento. 

 Comparar e estimar pesos. 

 Resolver problemas práticos de comparação de massa. 

 Produção de registros numéricos de resultados de medidas. 

 Relação entre o quilograma e o grama 

 Identificar e nomear em diferentes posições: quadrado, retângulo, círculo e 
triângulo.  

 Reconhecer as formas geométricas planas em objetos do cotidiano.   

 Identificar e criar padrões geométricos envolvendo forma e tamanho .  
 

 

 
 

 

 

CIÊNCIAS 

 Animais vertebrados e 
invertebrados (organização e 
classificação). 
 

 Características dos 
animais.(Capítulo 1) 

 Cobertura do corpo.  

  Ambiente e locomoção.  

  Respiração.  

 Alimentação.  

 Os animais crescem e se 
reproduzem.  
 

  A classificação dos animais 
(Capítulo 2) 

 Animais invertebrados  

 Animais vertebrados  

 Animais marinhos  
 

 Os seres humanos são 
animais. (Capítulo 3) 

 Cuidados com a postura.  
 

 Identificar nas imagens características que podem ser usadas para 
classificar os animais. 

 Conhecer a diversidade de grupos de animais. 

 Compreender a função da cobertura do corpo dos animais. 

 Identificar os diferentes ambientes em que os animais vivem. 

 Identificar a forma de locomoção dos animais. 

 Compreender os diferentes mecanismos de respiração dos animais. 

 Reconhecer que os animais têm diferentes tipos de alimentação. 

 Reconhecer que os animais crescem e se reproduzem e morrem. 

 Identificar nas imagens características que podem ser usadas para 
classificar os animais. 

 Conhecer a diversidade de grupos de animais. 

 Aprender sobre as características que podem ser usadas para classificar os 
animais. 

 Compreender a função da cobertura do corpo dos animais. 

 Identificar os diferentes ambientes em que os animais vivem. 

 Identificar a forma de locomoção dos animais. 

 Compreender os diferentes mecanismos de respiração dos animais. 

 Reconhecer que os animais têm diferentes tipos de alimentação. 

 Reconhecer que os animais crescem e se reproduzem. 

 Distinguir duas formas de nascimento dos animais: do corpo da fêmea e de 
ovos. 

 Conhecer dois grandes grupos de classificação dos animais: vertebrados e 
invertebrados. 

 Reconhecer que os vertebrados apresentam esqueleto interno, enquanto os 
invertebrados não apresentam esqueleto interno. 

 Reconhecer algumas características gerais dos animais invertebrados. 

 Verificar que os invertebrados têm diferentes formatos e coberturas do 
corpo. 

 Conhecer a diversidade dos animais invertebrados. 

 Conhecer a classificação dos animais vertebrados em peixes, anfíbios, 
répteis, mamíferos e aves. 

 Compreender que os vertebrados têm diferentes coberturas do corpo e 
membros locomotores. 

 Reconhecer que os seres humanos são animais. 
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 Identificar as características dos seres humanos. 

 Conhecer alguns ossos e articulações que formam o corpo humano. 

 Perceber que alguns ossos do corpo humano têm diferentes formas e 
tamanhos. 

 Reconhecer alguns cuidados importante a se tomar com a postura. 
 
 

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) ou 9.9843-4766 

com Julliene Guimarães (Apoio Pedagógico). 

 

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

 

Com amizade, 

 

 

 

 

Michélle Silva Cláudia Chaves 
Coordenadora pedagógica  Orientadora educacional 


