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ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Senhores Pais e/ou Responsáveis,  
 

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 os estudantes 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 os estudantes, 

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 de atividades avaliativas mensais integradas de humanas e de exatas, com valor de 6 pontos, que fazem 

parte da composição da nota da A1 do estudante.  

A nota obtida na prova integrada será aplicada para todos componentes curriculares que compõem a 

atividade. Já a prova bimestral (A2), que vale 10 pontos, é o instrumento avaliativo síntese do bimestre. Ela 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) 
2º BIMESTRE 

DISCIPLINAS INTEGRADAS DATA 

PORTUGUÊS, HISTÓRIA E GEOGRAFIA 19/5 - quinta-feira 

MATEMÁTICA E CIÊNCIAS 23/5 - segunda-feira 

 

AVALIAÇÕES BIMESTRAIS (A2) 
2º BIMESTRE 

DISCIPLINA DATA 

INGLÊS 
20/6 – segunda-feira 
A atividade avaliativa será realizada no horário da 
aula do professor. 

CIÊNCIAS 24/6- sexta-feira 

GEOGRAFIA 27/6 - segunda-feira 

HISTÓRIA 28/6 - terça-feira 

PORTUGUÊS 29/6 – quarta-feira 

MATEMÁTICA 30/6 - quinta-feira 

2ª CHAMADA  1°/7 - sexta-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 16/5 a 15/6, 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: 4,0 pontos) 

+ 
30%  

(valor: 6,0 pontos) 

A2 Prova por componente curricular 
50%  

(valor: 10,0 pontos) 

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

 
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 16/5 a 15/6. Serão pontuadas e 

validadas para fins avaliativos. 

 
Instrumentos de avaliação Pontuação 

Projetos  
Trabalhos  

Atividades de sala/casa 

100%  
(valor: 10,0 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 

concedido ao estudante 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 1º de julho, sexta-feira. As provas em 2ª chamada abrangem 

todos os objetos de conhecimento e as habilidades do 2º 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.  
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HABILIDADES E OBJETOS DE CONHECIMENTO PRIORITÁRIOS  
AVALIAÇÕES MENSAIS INTEGRADAS 

2º BIMESTRE 

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 

 

 

Revisão das classes gramaticais 
estudadas anteriormente: 
● substantivo: próprio/comum, 
primitivo/derivado, graus do substantivo 
(aumentativo e diminutivo). 
● adjetivo 
● artigo (definido e indefinido) 
● pronome 
● verbo (identificação) 
● tempos verbais: presente, pretérito perfeito 
e futuro do presente. 

  

● Ler com autonomia textos de variados tipos e gêneros, 
compreendê-los e interpretá-los. 
● Desenvolver habilidades e estratégias de leitura: índices de 
previsibilidade, explicitação de conteúdo implícito, comparação, 
inferência, análise, relações de causa e consequência, de 
temporalidade e espacialidade, transferência, síntese, 
generalização, relação entre forma e conteúdo.  
● Inferir informações implícitas nos textos lidos. 
● Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em 
textos, com base no contexto da frase ou do texto. 
●   Identificar, contar e numerar parágrafos em textos. 
●  Reconhecer elementos da narrativa: personagem, espaço, 
tempo, narrador, discurso e enredo.  
● Identificar substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e 
verbo em texto ou frase. 
● Classificar artigo em definido ou indefinido e atribuir às 
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, pretérito 
perfeito, futuro do presente. 
● Escrever frases alterando os tempos verbais estudados. 

  

 

GEOGRAFIA 

● Território, redes e urbanização. 
● Formas de representação e pensamento 
espacial 
● Representação das cidades e do espaço 
urbano. 
● Transformação das cidades (capítulo 5 e 6) 

Páginas 44 a 61 

● Identificar as formas e funções das cidades e analisar as 
mudanças sociais, econômicas e ambientais provocadas pelo seu 
crescimento. 
● Reconhecer as características da cidade e analisar as 
interações entre cidade e o campo e entre cidades e rede urbana. 
● Estabelecer conexões e hierarquias entre diferentes cidades, 
utilizando mapas temáticos e representações gráficas. 
● Diferenciar características de cidades espontâneas e 
planejadas. 
● Reconhecer o que é êxodo rural. 
● Identificar as razões e consequências do aumento do êxodo 
rural no Brasil nas últimas décadas. 
● Relacionar o crescimento do comércio, da indústria e dos 
serviços ao crescimento de cidades no Brasil. 
● Reconhecer as principais funções urbanas: político-
administrativas, portuária, religiosa, industrial e turística. 
● Reconhecer características da rede urbana e sua hierarquia: 
grande metrópole nacional, metrópole nacional, metrópole capital 
regional e centro regional. 
● Investigar e organizar informações sobre o espaço urbano do 
município onde vive. 
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HISTÓRIA 

As tradições orais e a valorização da 
memória. 
 
O surgimento da escrita e a noção de fonte 
para a transmissão de saberes, culturas e 
histórias. 
● Cidade e memória indígena (capítulo 5) 
● Marcos de memória indígena, africana e 
portuguesa (capítulo 6) 

Páginas 38 a 53 

● Identificar os marcos da memória portuguesa, africana e 
indígena presentes nas cidades.  
● Comparar a presença dos indígenas no Rio de Janeiro 
atualmente e em outros tempos.  
● Comparar a presença dos africanos e portugueses no Rio de 
Janeiro atualmente e em outros tempos. 
● Identificar o tema, a função das casas regionais e sua relação 
com a memória dos imigrantes. 
● Reconhecer a história dos nomes de lugares situados no Rio de 
Janeiro e relacioná-los a marcos de memória.  
● Reconhecer o Cais do Valongo como uma importante fonte 
para estudo da história dos africanos escravizados.  
● Identificar marcos de memória referentes ao lugar em que vive.  

 

MATEMÁTICA 

Números e operações              

● Leitura, escrita, comparação e ordenação 
de numerais até bilhão; 
● Sistema de Numeração Decimal; 
● Ordens e classes; 
● Valor relativo e absoluto 
● Composição e decomposição; 
● Antecessor e sucessor; 
● Crescente e decrescente; 
● Operações com números naturais: 
Adição, subtração, multiplicação, divisão com 
um e com dois algarismos no divisor.  
● Resolução de situações-problema 
envolvendo as operações fundamentais com 
números decimais (sistema monetário e 
medidas); 
●   Adição e subtração de decimais 
● Multiplicação de natural por decimal; 
 
● Sistema monetário;  
● Expressões numéricas. 
 
Tratamento de informação/ Estatística 

● Gráficos de coluna e tabelas 
 
 Grandezas e medidas 
● Operações com horas, minutos e segundos 

 

● Associar o número escrito de forma sintética com vírgula ao 
correspondente de forma completa (usando apenas algarismos). 
● Determinar o valor absoluto e relativo dos numerais. 
● Arredondar números da ordem das centenas de milhar com 
apoio da reta numérica. 
● Calcular com números naturais. 
● adições, subtrações  multiplicações usando o algoritmo habitual 
com base na estrutura numéricas. 
● divisões usando tentativas, a relação de inversão e o algoritmo 
habitual com divisores de um, dois ou mais algarismos. 
● Interpretar, resolver e registrar estratégias de resolução de 
situações-problema envolvendo as operações fundamentais. 
● Interpretar textos matemáticos. 
● Resolver situações-problema que envolvam  sistema monetário: 
custos, trocos, prestações, acréscimos ). 
●  Diferenciar o significado de expressões comerciais, como: 
parcela, prestação, juros, plano à vista, plano a prazo, lucro e 
prejuízo. 
● Resolver problemas envolvendo expressões numéricas. 
● Resolver situações-problema envolvendo medidas das 
grandezas comprimento, área, massa, tempo, temperatura e 
capacidade, recorrendo a transformações entre unidades mais 
usuais em contextos socioculturais; 
● Ler e interpretar textos matemáticos; 
● Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e 
gráficos, relacionados com outros contextos ou área do 
conhecimento, como saúde, trânsito entre outros;  
● Resolver operações com horas, minutos e segundos. 

 

 

CIÊNCIAS 

Energia 
Tipos de energia 
●   Luminosa 
●   Térmica 
●   Elétrica 
●   Sonora 
●   Química 
●   Cinética 
 
Circuito elétrico 

●   Fechado 
●   Aberto 
 
 Consumo responsável de energia elétrica 

● Geração de energia 
 

Páginas 56 a 73 

● Reconhecer manifestações de energia.  
● Identificar diferentes formas de energia. 
● Compreender que a energia pode se transformar, isto é, passar 
de uma forma para a outra.  
● Compreender que corrente elétrica é a passagem ordenada de 
cargas elétricas por um material.  
● Identificar os componentes de um circuito elétrico.  
● Diferenciar circuito elétrico fechado de aberto.  
● Construir propostas coletivas para um consumo mais 
consciente e criar soluções tecnológicas para o descarte 
adequado e a reutilização ou reciclagem de materiais consumidos 
na escola e/ou na vida cotidiana.  
● Conhecer o que são fontes de energia e quais são as mais 
usadas no Brasil.  
● Entender o funcionamento das usinas hidrelétricas e 
termelétricas e algumas consequências de sua instalação. 
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HABILIDADES E OBJETOS DE CONHECIMENTO PRIORITÁRIOS  
AVALIAÇÕES BIMESTRAIS 

2º BIMESTRE 
 

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.  

  

  

Revisão das classes gramaticais 
estudadas anteriormente: 
● substantivo 
● adjetivo e locução adjetiva 
● Preposição 
● artigo (definido e indefinido) 
● pronome (pessoal, possessivo, 
demonstrativo) 
●  verbo (identificação) 
● tempos verbais: presente, pretérito perfeito, 
pretérito imperfeito e futuro do presente. 
● verbo no infinitivo (dicionário) 

  

● Ler com autonomia textos de variados tipos e gêneros, 
compreendê-los e interpretá-los. 
● Desenvolver habilidades e estratégias de leitura: índices de 
previsibilidade, explicitação de conteúdo implícito, comparação, 
inferência, análise, relações de causa e consequência, de 
temporalidade e espacialidade, transferência, síntese, 
generalização, relação entre forma e conteúdo.  
● Inferir informações implícitas nos textos lidos. 
● Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em 
textos, com base no contexto da frase ou do texto. 
●   Identificar, contar e numerar parágrafos em textos. 
●  Reconhecer elementos da narrativa: personagem, espaço, 
tempo, narrador, discurso e enredo.  
 
 
● Identificar substantivo, adjetivo, locução adjetiva, artigo, 
preposição, pronome e verbo em texto ou frase. 
● Diferenciar pronome pessoal, demonstrativo e possessivo. 
● Classificar artigo em definido ou indefinido e atribuir às 
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, pretérito 
perfeito, pretérito imperfeito e futuro do presente. 
● Escrever frases alterando os tempos verbais estudados. 
● Relacionar o verbo no infinitivo à sua forma de busca no 
dicionário. 

 

MATEMÁTICA 

Números e operações              

● Leitura, escrita, comparação e ordenação 
de numerais até bilhão; 
● Sistema de Numeração Decimal; 
● Ordens e classes; 
● Valor relativo e absoluto 
● Composição e decomposição; 
● Antecessor e sucessor; 
● Crescente e decrescente. 
● Operações com números naturais: 
Adição, subtração, multiplicação, divisão 
com um e com dois algarismos no 
divisor.  
● Operações com horas, minutos e segundos 
● Resolução de situações-problema 
envolvendo as operações fundamentais com 
números decimais (sistema monetário e 
medidas): 
● Adição e subtração de decimais 
● Multiplicação de natural por decimal 
● Média aritmética 
● Sistema monetário  
● Expressão numérica 
 
 
 
 

● Associar o número escrito de forma sintética com vírgula ao 
correspondente de forma  completa (usando apenas algarismos); 
● Determinar o valor absoluto e relativo dos numerais. 
● Arredondar números da ordem das centenas de milhar com 
apoio da reta numérica; 
● Calcular com números naturais: 
● adições, subtrações  multiplicações usando o algoritmo habitual 
com base na estrutura numéricas; 
● divisões usando tentativas, a relação de inversão e o algoritmo 
habitual com divisores de um, dois ou mais algarismos. 
● Interpretar, resolver e registrar estratégias de resolução de 
situações-problema envolvendo as operações fundamentais 
●  Resolver operações com horas, minutos e segundos 
● Compreender a noção de média aritmética; 
● Resolver situações-problema que envolvam  médias 
aritméticas.  
● Interpretar textos matemáticos. 
● Resolver situações-problema que envolvam  sistema 
monetário: custos, trocos, prestações, acréscimos ). 
●  Diferenciar o significado de expressões comerciais, como: 
parcela, prestação, juros, plano à vista, plano a prazo, lucro e 
prejuízo.  
● Compreender a necessidade de estabelecer regras para as 
expressões numéricas; 
● Conhecer regras para o cálculo de expressões numéricas; 
● Resolver expressões numéricas geradas por situações-
problema, limitando-se apenas  às quatro operações. 
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● Números fracionários (frações) 
● Conceitos de fração 
 

Tratamento de informação/ Estatística 
● Gráficos de coluna e tabelas 

 

● Identificar e representar frações (menores e maiores que a 
unidade), associando-as ao resultado de uma divisão ou ideia de 
parte de um todo, utilizando a reta numérica; (03) 
● Aplicar a noção de fração na resolução de situações-problema. 
● Representar frações.  
● Comparar frações. 
● Ler e interpretar textos matemáticos; 
● Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas 
e gráficos, relacionados com outros contextos ou área do 
conhecimento, como saúde, trânsito entre outros. 

  

 

HISTÓRIA 

Capítulos 5 e 6  
 

● As tradições orais e a valorização da 
memória. 
● O surgimento da escrita e a noção de fonte 
para a transmissão de saberes, culturas e 
histórias. 
 
Páginas 38 a 53 
 

 

 

 

Capítulo 7 
● Impactos ambientais nas cidades 
 
Livro páginas, 54 a 59. 
 

 

 

 

Capítulo 8  
● Os dejetos domésticos 

Livro páginas, 60 a 67. 
 

 

● Comparar pontos de vista sobre temas que impactam a vida 
cotidiana no tempo presente, por meio do acesso a diferentes 
fontes, incluindo orais.  
● Identificar os marcos da memória indígena presentes nas 
cidades.  
● Comparar a presença dos indígenas no Rio de Janeiro 
atualmente e em outros tempos.  
● Comparar a presença dos portugueses e africanos no Rio de 
Janeiro atualmente e em outros tempos.  
● Identificar os marcos da memória portuguesa e africana 
presentes nas cidades.  
● Identificar o tema, a função das casas regionais e sua relação 
com a memória dos imigrantes. 
● Relacionar os marcos de memória da cidade do Rio de Janeiro 
ao tempo em que o Brasil estava sob domínio português.  
● Reconhecer que após a independência, o Brasil continuou 
recebendo imigrantes.  
● Reconhecer a história dos nomes de lugares situados no Rio de 
Janeiro e relacioná-los a marcos de memória.  
● Reconhecer o Cais do Valongo como uma importante fonte 
para estudo da história dos africanos escravizados.  
 
● Reconhecer os moradores das cidades como sujeitos históricos 
envolvidos com as questões ambientais. 
● Comparar a relação entre sociedade e natureza em uma cidade 
brasileira, identificando mudanças e permanências. 
● Identificar mudanças e permanências no destino dos dejetos 
domésticos das cidades brasileiras ao longo do tempo. 
● Reconhecer como sujeitos históricos os responsáveis pelo 
destino dos dejetos domésticos nas cidades brasileiras em 
diferentes tempos. 
● Relacionar o crescimento da poluição ao crescimento das 
cidades. 
● Identificar formas de reduzir a poluição do ar. 
● Reconhecer as mudanças na forma de coleta e descarte de 
dejetos domésticos e comparar com as formas atuais.  
● Reconhecer os impactos e consequências para a saúde, do 
descarte de dejetos em locais inapropriados: mares e rios.  
● Reconhecer o processo de instalação de redes de esgoto no 
Brasil, as dificuldades enfrentadas e as consequências para a 

população.  
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GEOGRAFIA 

Território, redes e urbanização.  
 

Capítulo 5 
● Crescimento das cidades brasileiras 
-Livro páginas, 46 a 53. 
 

● Formas de representação e pensamento 
espacial 
 
●  Representação das cidades e do espaço 
urbano. 
 

Capítulo 6 
● As cidades: suas funções e a hierarquia 
urbana 
Livro páginas, 54 a 61. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natureza, ambientes e qualidade de 
vida 
● Qualidade ambiental. 
● Diferentes tipos de poluição. 
 

 

Capítulo 7 

● Cidade e ambiente 

Livro páginas, 62 a 68. 
 

 

 

 

Capítulo 8 
● Cuidados com a água 

Livro páginas, 69 a 77. 
 

 
Alfabetização cartográfica 
 
● Relações espaciais topológicas, projetivas 
e euclidianas.  

 

 

 

 

 

 

 

● Identificar as formas e funções das cidades e analisar as 
mudanças sociais, econômicas e ambientais provocadas pelo seu 
crescimento.  
● Reconhecer as características da cidade e analisar as 
interações entre cidade e o campo e entre cidades e rede urbana.  
● Estabelecer conexões e hierarquias entre diferentes cidades, 
utilizando mapas temáticos e representações gráficas.  
● Diferenciar características de cidades espontâneas e 
planejadas.  
● Reconhecer características do Plano Piloto de Brasília.  
● Reconhecer que o Distrito Federal não é um estado, por isso 
está dividido em regiões administrativas e não em municípios.   
● Identificar diferenças entre a organização espacial de Brasília e 
as demais regiões administrativas.  
● Reconhecer o que é êxodo rural.  
● Identificar as razões e consequências do aumento do êxodo 
rural no Brasil nas últimas décadas. 
● Relacionar o crescimento do comércio, da indústria e dos 
serviços ao crescimento de cidades no Brasil.  
● Reconhecer as principais funções urbanas: político-
administrativas, portuária, religiosa, industrial e turística.  
● Identificar as razões do crescimento de metrópoles. 
● Reconhecer características da rede urbana e sua hierarquia: 
grande metrópole nacional, metrópole nacional, metrópole capital 
regional e centro regional.  
● Investigar e organizar informações sobre o espaço urbano do 
município onde vive.  

  
● Reconhecer e comparar atributos da qualidade ambiental e 
algumas formas de poluição dos cursos de água e dos oceanos 
(esgotos, fluentes industriais, marés negras etc.).  
● Identificar e descrever problemas ambientais que ocorrem no 
entorno da escola e residência (lixões, indústrias poluentes, 
destruição do patrimônio histórico etc.), propondo soluções 
(inclusive tecnológicas) para esses problemas.  
● Comparar paisagens de uma mesma localidade em diferentes 
tempos.  
● Identificar razões para o crescimento urbano.  
● Reconhecer a relação entre a urbanização e os impactos 
ambientais ao ambiente.  
● Reconhecer vantagens e desvantagens de viver em grandes 
cidades. 
● Identificar fatores que comprometem a qualidade de vida nas 
cidades. 
● Identificar soluções de descarte de lixo que reduzem o impacto 
ao ambiente.  
● Refletir sobre a coleta seletiva de resíduos sólidos no espaço 
urbano.  
 
 
● Ler e interpretar planta de cidade planejada (Brasília). 
● Representar por meio de desenho de imaginação, uma cidade 
planejada.  
● Ler e interpretar gráficos sobre a população urbana e a 
população rural no Brasil ao longo dos tempos.  
● Ler mapas sobre municípios com mais de 1 milhão de 
habitantes e localizar os municípios mais populosos do Brasil.  
● Ler e interpretar mapas sobre hierarquia urbana no Brasil.  
● Ler e interpretar gráficos sobre o destino dos resíduos sólidos e 
da coleta seletiva nas cidades brasileiras.  
● Ler e interpretar gráficos sobre reaproveitamento das águas 
residuais no Brasil e sobre coleta e tratamento de esgoto por 
região brasileira.  
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CIÊNCIAS 

● Geração de energia 
● Fontes de energia 
● Diferentes formas de produzir energia 
elétrica 
● Usinas hidrelétricas 
● Como funciona 
● Impactos ambientais 
 
Fontes alternativas de energia 
● Solar 
● Eólica 
● Biogás 
● Biocombustíveis 
 
● Energia elétrica para todos 
 

 

Propriedades físicas dos materiais 
● Densidade 
● Resistência ou tenacidade 
● Dureza 
● Elasticidade 
● Condutibilidade térmica 
 

 
Magnetismo 
● Usos do magnetismo 
● A bússola e o magnetismo terrestre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páginas 74 a 87 

 

● Conhecer o que são fontes de energia e quais são as mais 
usadas no Brasil. 
● Reconhecer a importância da energia elétrica na sociedade 
atual. 
● Entender o funcionamento das usinas hidrelétricas e 
termelétricas e algumas das consequências de sua instalação. 
● Conhecer algumas das fontes de energia alternativas e seus 
impactos ao meio ambiente.  
● Identificar os principais usos da água e de outros materiais nas 
atividades cotidianas para discutir e propor formas sustentáveis de 
utilização desses recursos. 
● Identificar a energia solar como uma fonte de energia 
sustentável/ limpa; 
 

 
● Explorar fenômenos da vida cotidiana que evidenciam 
propriedades físicas dos materiais – como densidade, 
condutibilidade térmica e elétrica, respostas a forças magnéticas, 
solubilidade, respostas a forças mecânicas (dureza, elasticidade 
etc.), entre outras. 
● Conhecer e testar algumas propriedades físicas dos materiais. 
● Associar algumas propriedades físicas de determinados 
materiais ao seu uso em atividades humanas. 
● Relacionar as propriedades físicas dos materiais com suas 
funções. 
● Conhecer a propriedade magnética dos ímãs. 
● Compreender o que é um campo magnético. 
● Compreender que os ímãs têm dois polos, que podem ser 
atraídos ou repelidos entre si. 

  

●  Reconhecer manifestações de energia. 
●  Identificar diferentes formas de energia. 
●  Compreender que a energia pode se transformar, isto é, 
passar de uma forma a outra. 
●  Aprender que, ao mudar de uma forma para outra, a energia se 
conserva, mas que durante o processo de transformação parte da 
energia é perdida. 
●  Compreender o que é energia térmica. 
●  Reconhecer o que é equilíbrio térmico. 
●  Identificar formas de produção da energia térmica e seus usos. 
●  Compreender que a diferença na quantidade de cargas 
elétricas positivas e negativas determina um corpo eletricamente 
carregado. 
●  Reconhecer que a energia elétrica é obtida a partir do 
desequilíbrio de cargas elétricas em um corpo. 
●  Compreender que corrente elétrica é a passagem ordenada de 
cargas elétricas por um material. 
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HABILIDADES E OBJETOS DE CONHECIMENTO  
2º BIMESTRE 

ÉTICA E CIDADANIA 

 Consumo consciente  
 Empreendedorismo  
 Equidade e igualdade 

 Participar de discussões sobre as marcas e valores agregados a elas. 
 Ter consciência daquilo que consome.  
 Valorizar a qualidade do produto.  
 Valorizar o produto pela origem e não só pela marca. 
 Perceber e valorizar os profissionais que produzem as marcas. 
 Refletir sobre a pirataria de produtos. 
 Valorizar as iniciativas pessoais e do outro. 
 Incentivar ações empreendedoras. 
 Valorizar ações de transformação social. 
 Respeitar as diferenças. 
 Discutir os conceitos de equidade, diversidade, universalidade, 
igualdade e inclusão. 
 Reconhecer a interdependência da igualdade e da equidade. 
 Perceber a necessidade de equidade e igualdade nas relações 
sociais. 

   
 

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 


