
 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 3° ANO 
Professoras: Ester e Andreia 

 
 

DISCIPLINA LÍNGUA PORTUGUESA 

DATA 
PROVÁVEL 

INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO PROCEDIMENTO METAS (objetivos) / UNIDADE E/OU CAPÍTULO VALOR 

DESEJÁVEL 

25/ 02 a 01/03 Atividade 
Avaliativa no 

caderno  
P3 

Atividade xerocada e colada 
no caderno  

- Desenvolver alguns conhecimentos que permitem utilizar o 
dicionário tais como: Ordem alfabética e a função dos verbetes. 

 

0,5 
 

11/03 a 15/03 Livro coletivo 
P3 

Gênero textual- canção. 
Primeiro será feita no 
caderno (rascunho). 
Após as correções feitas pela 
professora, passar à limpo 
numa folha específica, para 
encadernar. 

- Conhecer, entender e produzir uma paródia, baseada numa canção 
infantil 
 

 

1,5 

13/03 P1 Avaliação individual - Desenvolver na prática os conteúdos contemplados nesse período 
Assuntos e páginas do livro: 
- Elementos que compõem uma canção (título, versos, estrofes e          
refrão). Livro págs. 33 a 38 
-Uso do dicionário e ordem alfabética. Livro págs. 15 a 21 
- Substantivo comum e próprio. Livro págs. 24 a 28 

10,0 



- Sons orais e sons nasalados M, N e TIL. Livro págs.31 e 32. 
- Aspectos relacionados ao gênero textual: artigo de divulgação         
científica. Livro págs. 40 a 46 

18/03 a 22/03 Jogo em dupla 
P3 

Dividir a turma em duplas. 
Pedir para que destaquem as 
peças do diálogo, o professor 
escolherá o lado em que 
cada um da dupla vai brincar.  

-Observar as imagens do tabuleiro e montar diálogos de acordo com           
cada situação. Ganha quem montar os diálogos primeiro 
 

1,0 

25 a 29/03 Experimento 
P3 

No laboratório de ciências, 
faremos um experimento 
com alimentos.   Durante 
uma semana vamos 
observá-los, produzindo um 
diário. 

- Realizar uma experiência com alimentos para observar o surgimento 
de fungos. No laboratório de ciências. 

 

1,0 

08 a 12/04 Livro coletivo 
P3 

Gênero textual- conto. 
Primeiro será feita no 
caderno (rascunho). 
Após as correções feitas pela 
professora, passar à limpo. 

-Conhecer o gênero textual conto e os elementos que compõe 
produzindo seu próprio texto. 
 

1,0 

24/04 P2 Avaliação individual - Desenvolver na prática os conteúdos contemplados nesse período 
Assuntos e páginas do livro: 
- Aspecto relacionados ao gênero textual conto. Livro pag. 70 
- Sinais de pontuação. Livro págs. 55 e 80 
- Sinônimos. Livro págs. 57 a 59. 
- Palavras com L e LH. Livro pag.61 e 62 
- Palavras com M e N. Livro págs. 65 a 69 
- Estudo de S e SS. Livro págs. 89 a 91 
- Palavras com S final. Livro pag. 98 

10,0 

22 a 26/ 04 Sarau Poético 
P3 

Participação e atividades 
relacionadas com poema 

- Memorizar um pequeno verso, mostrando a beleza de um verso 
cantado. 
 

1,0 



escolhido pela turma para o 
Sarau poético. 
Decorar e declamar para as 
demais turmas a poesia 
escolhida.  

13 a 17/04 Livro de 
Literatura do 

trimestre. 
A fantástica 
fábrica de 
chocolate 

P3 

Atividade interpretativa sobre 
o livro lido, que em roda de 
conversa será aplicado no 
contexto dos alunos  
 

- Responder a atividade interpretativa baseada no livro “A fantástica 
fábrica de chocolate” 
- Compartilhar com os demais colegas o aprendizado sobre o livro. 

2,0 

Durante o 
trimestre 

Comportamento 
e capricho nas 
atividades de 

casa 
P3 

As tarefas de casa devem 
ser realizadas com capricho 
e entregues no dia 
subsequente ao enviado. 

-Baseado no livro de acordos os alunos deverão comprometer-se com 
as tarefas de casa e capricho, bem como, ter o comportamento 
desejável em sala de aula. 

2,0 
 
 

 
 

DISCIPLINA  MATEMÁTICA 

DATA 
PROVÁVEL 

INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO PROCEDIMENTO METAS (objetivos) / UNIDADE E/OU CAPÍTULO VALOR 

DESEJÁVEL 
07 e 08/03 Trabalho em 

sala 
P3 

Montar um Relógio analógico 
em dupla seguindo as 
orientações propostas no 
livro pag. 20 
 

-Perceber que os números do relógio, ajudam a acompanhar a 
passagem do tempo e leitura das horas. 
 

2,0 

18 a 22/03 Atividade 
interdisciplinar 

Criação de um quadro. - Identificar no Tangram as figuras planas, explorando o número de 
lados e de vértices dessas figuras. 

2,0 



conexão com 
Arte 

Obra de arte 
P3 

Com peças de um Tangram 
formar um objeto, uma 
pessoa ou um animal. Colar 
esta forma em um quadro e 
fazer 
Uma bela moldura. 
Atividade proposta no livro 
pag.33 

 
 
 
 
 
 
 
 

20/03 P1 Avaliação individual - Desenvolver na prática os conteúdos contemplados nesse período 
Assuntos e páginas do livro: 
- Sequência numérica. Livro págs. 10 a 14 
- Identificar números que representam ordem e código. Livro págs. 15 
e 16. 
- Unidades de medida de tempo presentes no calendário. 17 a 19. 
- Números do relógio e leitura das horas. Livro págs.20 a 25 
- Figuras Geométricas planas. Livro págs. 28 a 38 
- Figuras simétricas. Livro págs. 39 a 43 
 

10,0 

01 a 05/04 Jogo de 
memória 

P3 
 

Dividir a turma em duplas. 
Pedir para que destaquem as 
peças do jogo Formas 
geométricas planas na 
memória. 

 

- Desenvolver a capacidade de atenção e memorização na         
associação das formas e placas de trânsito com as figuras          
geométricas planas. 

2,0 

15 a 8/04 Atividade 
avaliativa no 

caderno 
P3 

Atividade xerocada e colada 
no caderno 

- Identificar números pares e ímpares observando as suas         
quantidades. 

2,0 

Durante o 
trimestre 

Comportamento 
e capricho nas 
atividades de 

casa (P3) 

As tarefas de casa devem ser 
realizadas com capricho e 
entregues no dia 
subsequente ao enviado. 

-Baseado no livro de acordos os alunos deverão comprometer-se com          
as tarefas de casa e capricho, bem como, ter o comportamento           
desejável em sala de aula. 

2,0 



08/05 P2 Avaliação individual - Desenvolver na prática os conteúdos contemplados nesse período 
- Assuntos e páginas do livro: 
- Ontem, hoje e amanhã. Livro págs. 54 a 56 
- Números pares e ímpares. Livro págs. 62 a 65 
- Compondo, decompondo e lendo. Livro págs. 66 a 72 
- As moedas do real. Livro pag. 73 
- Situação problema envolvendo adição e subtração. Livro págs. 82 a 
90 
 

10,0 

 
 

DISCIPLINA CIÊNCIAS 

DATA 
PROVÁVEL 

INSTRUMENTO 
DE 

AVALIAÇÃO 
PROCEDIMENTO METAS (objetivos) / UNIDADE E/OU CAPÍTULO VALOR 

DESEJÁVEL 

25/ 02 a 01/03 Atividade 
Avaliativa no 

caderno  
P3 

Atividade xerocada e colada 
no caderno 

-Reconhecer o corpo humano como um todo formado por partes 
integradas. 
- Identificar e nomear as partes em que é dividido o corpo humano. 
.  

2,0 

11/03 a 15/03 Boneco 
articulado 

P3 

Os alunos recortarão um 
molde de corpo humano e 
com um barbante unirão as 
partes para que fique 
articulado. 
Depois irão identificar a 
importância dos ossos, 
músculos e articulações.  

- Identificar as funções de alguns ossos e de alguns músculos. 
- Entender a importância dos ossos e músculos no funcionamento do 
corpo humano. 

2,0 

15 a 18/04 Cartazes 
P3 

Confeccionar cartazes sobre 
verminoses, viroses, gripes e 
resfriados. Utilizando 

- Identificar nos cartazes os fatores responsáveis por viroses,         
verminoses, gripes e resfriados. 

2,0 



cartolina, realizado em 
classe. 

 
 

- Listar quais cuidados podemos ter para evitar as doenças          
contagiosas. 

27 /03 P1 Avaliação individual - Desenvolver na prática os conteúdos contemplados nesse período 
- Assuntos e páginas do livro: 
- Corpo Humano partes integradas. Livro págs. 10 a 15 
- O corpo por dentro. Livro págs. 16 a 20. 
- Os movimentos do corpo. 21 a 27. 
- Reconhecer os cinco sentidos e identifica-lo.  Livro 30 e 31  

10,0 

01 a 05/04 Jogo dos 
órgãos do 

sentido 
P3 

Dividir a turma em duplas. 
Após destacar as peças do 
jogo e observar as regras. 
Cada dupla deve procurar no 
tabuleiro a imagem referente 
ao sentido  e aos órgãos dos 
sentidos e colocar a peça da 
cor correspondente sobre a 
imagem. 

-Encontrar as imagens que representam cada um dos sentidos ou os           
órgãos do sentido, em primeiro lugar e corretamente. 
- Descrever as funções de cada órgão dos sentidos.  

2,0 

15/05 P2 Avaliação individual - Desenvolver na prática os conteúdos contemplados nesse período 
- Assuntos e páginas do livro: 
- Relacionar cada órgão do sentido à sua função. Livro 34 a 55 
- Aspectos que garantem a saúde do corpo. Livro 58 a 60 
- Fatores responsáveis pelas doenças que nos afetam.  Livro 61 a 67 
-Prevenção das doenças através das vacinas. 68 a 71 

10,0 

Durante o 
trimestre 

Comportament
o e capricho 

nas atividades 
de casa 

P3 

As tarefas de casa devem ser 
realizadas com capricho e 
entregues no dia 
subsequente ao enviado. 

-Baseado no livro de acordos os alunos deverão comprometer-se com          
as tarefas de casa e capricho, bem como, ter o comportamento           
desejável em sala de aula. 

2,0 

 
 



DISCIPLINA HISTÓRIA 

DATA 
PROVÁVEL 

INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO PROCEDIMENTO METAS (objetivos) / UNIDADE E/OU CAPÍTULO VALOR 

DESEJÁVEL 

07/03 e 08/03 Cartaz  
P3 

Os alunos deverão trazer de 
casa materiais pesquisados 
sobre a linha do tempo, da 
evolução do telefone, rádio e 
televisão. (Dividir a turma 
em 3 grupos) 
Para a confecção dos 
cartazes em sala 
Observar o critério de 
avaliação: Margem / 
cabeçalho/ título/ texto/ 
imagem 

- Identificar as transformações ocorridas nos meios de comunicação 
(rádio, telefone e televisão). 
- Discutir seus significados para as diferentes camadas sociais. 
 

2,0 

18/03 a 22/03 Atividade 
Prática 

P3 

Levar a turma na sala de 
tecnologia, para realizar 
uma pesquisa sobre os 
meios de comunicação do 
passado, fazendo uma 
comparação com os dias 
atuais. 
 

- Estimular o aluno a comparar as diferenças dos meios de 
comunicação do passado com os da atualidade. 

2,0 

01 a 05/04 - Entrevista  
             P3 

Atividade Avaliativa no livro, 
pag. 45 

 

- Proporcionar aos alunos o desenvolvimento oral e escrito através de 
uma entrevista a socialização entre professores e funcionários da 
escola.  

 2,0 

10/04 P1 Avaliação individual - Desenvolver na prática os conteúdos contemplados nesse período 
- Assuntos e páginas do livro: 

10,0 



-Compreender a importância dos meios de comunicação. Livro 

págs.10 a 15 

- O telégrafo e o telefone. Livro págs. 16 a 20 

- A evolução da comunicação através do: rádio, televisão, celular e 

internet. Livro págs.22 a 31 

22 a 26/ 04 Atividade 
Avaliativa no 

caderno 
P3 

Os alunos deverão fazer 
uma pesquisa e escrever 
resumidamente o resultado 
da pesquisa no caderno, 
atentando para os critérios: 
Cabeçalho/ título/ mínimo 10 
linhas/uma imagem/fonte de 
pesquisa. 

- Ampliar a compreensão para o uso consciente e eficiente da 
internet, valorizando as possibilidades que ela nos oferece. 
 

2,0 

Durante o 
Trimestre 

Comportamento 
e capricho nas 
atividades de 

casa 
P3 

As tarefas de casa devem 
ser realizadas com capricho 
e entregues no dia 
subsequente ao enviado. 

Baseado no livro de acordos os alunos deverão comprometer-se com 
as tarefas de casa e capricho, bem como, o comportamento em sala 
de aula 

2,0 

29/05 P2 Avaliação individual -Desenvolver na prática os conteúdos contemplados nesse período 
- Assuntos e páginas do livro: 
- Compreender a importância dos meios de transportes. Livro págs. 
36 a 41 
- Transporte público e privado no presente. Livro págs.43 a 45 
- Meios de transporte do passado. Livro págs. 46 e 47. 
- A primeira ferrovia e o primeiro trem. Livro págs.48 a 51 

10,0 

 
 
 



DISCIPLINA GEOGRAFIA 

DATA 
PROVÁVEL 

INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO PROCEDIMENTO METAS (objetivos) / UNIDADE E/OU CAPÍTULO VALOR 

DESEJÁVEL 

25/02 a 01/03 Jogo 
“O caminho pela 

Cidade” 
 

P3 

Com o tabuleiro os alunos 
deverão caminhar pela 

cidade em busca de 
figurinhas. Quem recolher 
primeiro a maior parte da 
figurinhas é o vencedor 

-Desenvolver a habilidade de observação, explorando o caminho. 
- Desenvolver a agilidade em coletar o maior número de figurinhas, 
finalizando o percurso antes do adversário. 
 
 

2,0 

07 e 08/03 Oficina de Arte 
P3 

Levar a turma na sala de 
Arte, para realizar essa 
oficina Cada aluno 
representará a paisagem 
que desejar (a escola a 
sua própria casa, uma 
praça...) e escolherá que 
ponto de vista  vai ser 
observado (frontal oblíqua 
e vertical)  e desenhado. 

-Estimular a observação de diferentes pontos de vista. 
- Desenvolver a capacidade de descrevê-la através de um 
desenho. 
 
 
 
 

2,0 

25 a 29/03 Atividade 
Avaliativa no 
Livrinho de 

Geografia págs. 
15 e 16 
       P3 

Atividade Avaliativa no 
livrinho de Geografia, 
15 e 16. Atividade deverá 
ser realizada em dupla na 
sala. 

 

 
-Diferenciar elementos naturais e humanizados da paisagem, 
compreendendo as transformações ao longo do tempo. 

-  

 2,0 

03/04 P1 Avaliação individual  -Desenvolver na prática os conteúdos contemplados nesse período 
- Assuntos e páginas do livro: 
- Reconhecer as experiências que temos nos lugares. 10 a 15 
- Observar os lugares de diferentes pontos de vista: frontal, Oblíquo 
e vertical. Livro págs. 16 a 23. 

10,0 



- Pontos de referência. Livro págs. 26 a 31 
15 a 18/ 04 Croquis de 

Paisagem 
P3 

Os alunos deverão trazer 
de casa uma fotografia de 

alguma paisagem. A 
professora fornecerá uma 
folha de papel manteiga e 

sobre a foto eles 
contornarão os elementos 
da paisagem, pintando em 
seguida e identificando o 

local onde foi tirada a foto. 

- Construir Croquis de Paisagem aprofundando o conhecimento das 
formas de representação do espaço. 
 
 

2,0 

22/05 P2 Avaliação individual Desenvolver na prática os conteúdos contemplados nesse período 
- Assuntos e páginas do livro: 
- Pontos de referência fixo, através dos pontos cardeais: norte, sul, 
leste e oeste. Livro págs. 32 a 39 
-A paisagem e seus elementos. Livro págs. 42 a 49 
- Paisagem natural e paisagem humanizada. Livro págs.50 a 57. 

 

Durante o 
Trimestre 

Comportamento 
e capricho nas 
atividades de 

casa 

As tarefas de casa devem 
ser realizadas com 

capricho e entregues no 
dia subsequente ao 

enviado. 

Baseado no livro de acordos os alunos deverão comprometer-se 
com as tarefas de casa e capricho, bem como, o comportamento 
em sala de aula 

2,0 

 
 

DISCIPLINA INGLÊS 

DATA 
PROVÁVEL 

INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO PROCEDIMENTO METAS (objetivos) / UNIDADE E/OU CAPÍTULO VALOR 

DESEJÁVEL 

De 15 a 18/04 P1 Avaliação individual Reconhecer e fazer associações ao vocabulário relativos aos        
conteúdos dos capítulos 1 e 2 do livro e atividade de caderno; avaliar             

10,0 



a compreensão auditiva; avaliar ortografia e coordenação motora fina;         
elaborar o raciocínio lógico. Interpretar texto. 

De 27 a 31/05 P2 Avaliação Individual Reconhecer e fazer associações ao vocabulário relativos aos        
conteúdos dos capítulos 2 e 3 do livro e atividade de caderno; avaliar             
a compreensão auditiva; avaliar ortografia e coordenação motora fina;         
elaborar o raciocínio lógico. Interpretar texto. 

10,0 

Durante o 
trimestre 

P3 Listening Trabalhar o reconhecimento do vocabulário e a compreensão auditiva         
associando o som ao seu respectivo significado.

 

2,0 

Durante o 
trimestre 

P3 Speaking 
 

Praticar oralmente as estruturas, expressões e vocabulário       
relacionados aos conteúdos estudados nos capítulos 1, 2 e 3; realizar           
apresentações individuais e/ou em duplas. 

2,0 

Durante o 
trimestre 

P3 Homework 
Atividades fotocopiadas e no 

caderno 

Realizar com autonomia e capricho as atividades propostas para         
casa trazendo-as nas datas solicitadas. 
 

2,0 

Durante o 
trimestre 

P3 Atividade em sala  
Pop Quiz 

Reconhecer, praticar e consolidar o vocabulário relacionado aos        
cumprimentos, cores, objetos, animais, alimentos, habilidades      
esportivas, esportes, elementos da natureza, correlacionar o       
conteúdo ao estudo de Ciências, relacionar as habilidades ao tema          
saúde, praticar a estrutura relacionada à idade, reconhecer e associar          
imagem a forma escrita. Praticar estruturas e expressões estudadas         
nos capítulos 1, 2 e 3. 

2,0 

Durante o 
trimestre 

P3 Livro Realizar as atividades do livro com zelo, capricho e autonomia.  1,0 

Durante o 
trimestre 

P3 Comportamento Participar das aulas, realizar as atividade propostas, cuidar do seu          
material e ter um bom relacionamento com o professor e colegas. 

1,0 

 
 
 
 



DISCIPLINA EDUCAÇÃO FÍSICA 

DATA 
PROVÁVEL 

INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO PROCEDIMENTO METAS (objetivos) / UNIDADE E/OU CAPÍTULO VALOR 

DESEJÁVEL 

25/02 a 10/05 Avaliação 
Processual  

 

Observação do desempenho em práticas 
corporais que envolvem apropriação e 
criação de movimentos com base na 
expressividade e na exploração de 
vivências gímnicas da ginástica rítmica, 
abrangendo equilíbrios, rotações e saltos, 
com mãos livres e com manipulação dos 
aparelhos da ginástica rítmica – bola, 
corda, fita, maça e arco. 

●Sem ajuda (6,0) 
●Com pouca ajuda (4,0) 
●Com muita ajuda (2,0) 

 
 

Conhecer, vivenciar e explorar múltiplas possibilidades      
de movimentação do corpo, desenvolvendo atitudes de       
confiança, a partir das práticas corporais do universo da         
ginástica rítmica; 
 
Identificar e vivenciar os fundamentos básicos da       
ginástica rítmica; 
 
Participar de práticas corporais que exploram os       
elementos gímnicos da ginástica rítmica e que estão        
presentes em outras manifestações da cultura corporal,       
por meio do brincar. 

6,0 

22/04 a 26/04 Avaliação 
individual 

 

Composição e execução coreográfica com 
elementos da ginástica rítmica 

Experimentar e criar composições gímnicas individuais      
e coletivas, a partir de diferentes temas e ritmos,         
combinando fundamentos da ginástica rítmica, com e       
sem materiais e equipamentos. 

4,0 

 
 

DISCIPLINA ARTE  

DATA 
PROVÁVEL 

INSTRUMENTO 
DE 

AVALIAÇÃO 
PROCEDIMENTO METAS (objetivos) / UNIDADE E/OU CAPÍTULO VALOR 

DESEJÁVEL 



De 08 a 22 de 
março 

P1 Avaliação coletiva da 
produção artística  
Projeto Aniversário de 
Curitiba. Painel coletivo 

- Conhecer a história de Curitiba na perspectiva da arte.  
 

10,0 

De  05 a 26 de 
abril 

P2  Avaliação individual da 
produção artística 
Retratando a família. 

- Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas ao longo da           
história; 

- Entender a importância do registro artístico da história da família.  

10,0 

Durante o 
trimestre 

P3 - Tarefas em 
sala de aula 

Avaliação coletiva da 
produção artística. 
Releituras de A cuca e 

Abaporu – Tarsila do 
Amaral 

 

- Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas ao longo da           
história; 

-Compreender, utilizar e criar diversas possibilidades de       
expressões artísticas; 

- Analisar e valorizar o patrimônio artístico cultural nacional; 
 

5,0 

Durante o 
trimestre 

P3  
Participação e 
desempenho 

Desempenho nas 
Produções individuais e 
coletivas. 

 
5,0 

 
 

 
CONECTADOS COM DEUS 

DATA 
PROVÁVEL 

INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO PROCEDIMENTO 

 
METAS (objetivos) / UNIDADE E/OU CAPÍTULO 

VALOR 
DESEJÁVEL 

Durante o 
trimestre 

Atividades 
avaliativas no 

caderno 

Registro no 
caderno sobre o 
conteúdo estudado  

- Compreender a fidelidade de deus sempre cumprindo suas 
promessas usando o exemplo da vida de Abraão 

- Aprender sobre a situação em que os israelitas estavam sob 
escravidão egípcia e a necessidade de um libertador e, que a 
escravidão será definida como uma condição em que é forçado a fazer 

1,0 



algo por um “mestre”. As crianças irão descobrir que o pecado pode se 
tornar um “mestre” também; mas quando obedecemos a Deus, ele “nos 
libertará” para fazermos boas escolhas 

Durante o 
trimestre 

Tarefa de casa Entrega na data 
prevista (0,7), 
capricho (0,5), e 
exclusiva do aluno 
(0,8) 

- Conhecer a história do bebê Moisés e compreender que Deus tem um 
plano especial para nossas vidas 

- Aprender sobre o chamado de Moisés e perceber que Deus está nos 
preparando para sermos seus servos 

2,0 

Durante o 
trimestre 

Tarefa em sala de 
aula 

Participação nas 
atividades em sala 
de aula.  

- Conhecer a história da primeira páscoa e perceber que deus em seu 
amor, protegeu seu povo da última praga e, estabelecer as bases para 
futuras lições em relação a Jesus como cordeiro de Deus 

4,0 

Durante o 
trimestre 

Comportamento e 
participação em 

sala de aula 

Respeito a 
professora e 
colegas 

- Incentivar o aluno a colocar a sua opinião sobre os assuntos que 
estão sendo estudados; 

- Interagir e respeitar a opinião dos outros colegas  

2,0 

Durante o 
trimestre 

Pesquisa Pesquisa e 
explicação da 
narrativa bíblica 

- Compreender o poder de deus na história das 10 pragas e perceber 
que ele é a fonte de todo poder 

1,0 

 
 


