
 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 5° ANO 
Professoras: Priscila e Raquel 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

DATA 
PROVÁVEL 

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

DESEJÁVEL 
11 a 15/03 

 
Produção de texto 

individual. 
(P3) 

Produção de texto 
(reportagem). A coletânea 
dos textos será em livro 
coletivo. 
 

Elaborar a escrita de uma reportagem de acordo com a função 
social proposta. 
 

2,0 

13/03 P1 Avaliação individual. Identificar a reportagem como um gênero textual e seus contextos 
de produção. 
Identificar os substantivos quanto ao gênero: masculino e feminino 
(macho e fêmea). 
Conhecer a divisão silábica de palavras com consoantes não 
acompanhadas de vogal. 
Relembrar aspectos importantes no gênero literário reportagem. 
Desenvolver capacidades para leitura e compreensão de texto. 
Relembrar o uso do dicionário. 
Unidade 1 até a pág. 37 e caderno. 

 
 

10,0 

01 a 05/04 
 

Produção de texto 
coletiva. 

(P3) 

Produção coletiva de texto 
(Causo) 

Conhecer a finalidade do gênero textual causo.  
Produzir em grupo alguns causos de acordo com as características 
do gênero.  

1,0 

22 a 26/04 
 

Sarau poético. 
(P3) 

Com o auxílio da professora 
os alunos escolherão uma 
poesia ( previamente 
separadas pela professora). 
Esta será decorada pelos 
alunos e posteriormente 

Participar do sarau poético, tendo uma postura ao declamar a 
poesia conforme as instruções da professora. 
 

1,0 
 



apresentada no auditório no 
sarau poético. 

22 a 26/04 Produção de texto 
individual. 

(P3) 
 

Produção de texto (relatos    
de memória). A coletânea    
dos textos será em livro     
coletivo. 

 

Escrever um relato de memória baseado nas característica desse 
gênero usando como tema as mães. 

2,0 

24/04 P2 Avaliação Individual Identificar o gênero textual causo. 
Identificar e classificar a sílaba tônica das palavras. 
Recordar os tipos de encontros vocálicos. 
Perceber recursos usados em um texto para deixa-lo com 
características de causo. 
Ler interpretar e compreender uma obra de arte. 
Utilizar adequadamente o “mais” e o “mas”. 
Identificar o gênero textual “Relatos de Memória” e seus contextos 
de produção. 
Refletir sobre o uso das terminações AM e ÃO em verbos. 
Identificar o uso correto de “há” e “a”. 
Interpretar e compreender um relato de memória. 
Unidade 2 e 3 até a pág. 78 e caderno. 

 
 
 
 
 

10,0 

06 a 10/05 
 

Ficha de leitura e 
debate oral. 

(P3) 

Ficha de leitura do livro 
paradidático de forma 
individual. Após o 
preenchimento da ficha, 
faremos debates orais sobre 
o livro. 

Preencher uma ficha de leitura baseada no livro paradidático.  
2,0. 

 
 

Durante o 
trimestre 

Atividades e 
observação.  

(P3) 

Durante o trimestre serão 
avaliados a participação e o 
cumprimento dos acordos 
pré-estipulados. Com 
relação a tarefa de casa 
observaremos a 
pontualidade e a execução 
das mesmas. 

Desenvolver o processo de aprendizagem e despertar no estudante 
a responsabilidade. 

Tarefas : 1,0 
Conceito: 1,0 

 

    
 
 

 



MATEMÁTICA 

DATA 
PROVÁVEL 

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

DESEJÁVEL 
04 a 08/03 Jogo matemático. 

(P3) 
Com os alunos montar um 
jogo podendo ser blink ou 
cara a cara com o conteúdo 
visto até aqui. 

Montar um jogo onde envolva raciocínios matemáticos e os 
conteúdos visto até o momento.  

2,0 

11 a 15/03 Criar um Sistema 
de numeração em 

grupo. 
(P3) 

Após conhecer alguns 
sistemas de numeração 
antigos, os alunos usarão a 
imaginação e pensem em 
símbolos que possam 
representar os algarismos 
de 0 a 9 e como se 
formariam as dezenas e 
assim sucessivamente (em 
grupo). 
 

Conhecer sistemas de numeração antigos e usar a imaginação para 
criar símbolos que possam representar algarismos de 0 a 9. 

2,0 

20/03 P1 Avaliação Individual Ter noção de localização e descolamento explorando o espaço. 
Diferenciar poliedros de corpos redondos. 
Relembrar vértices, arestas e faces. 
Relembrar figuras geométricas planas e também as planificações. 
Conhecer a nomenclatura das figuras de acordo com o número de 
lados. 
Relembrar a operação de adição e subtração. 
Conhecer sistemas de numeração antigos. 
Ler um infográfico e retirar informações para resolução de 
atividades. 
Unidade 1 e 2 até a pág. 50 e caderno. 

10,0 

01 a 05/04 Montagem de 
Quadro valor 
lugar usando 

sucata. 
(P3) 

Montar quadro valor lugar 
com garrafas pet e 
tampinhas, fazendo a 
exploração das ordens e 
classes. (Registrar no 
caderno). 

Confeccionar um quadro valor com sucata e ampliar o conhecimento 
de ordens e classes. 

2,0 

08/05 P2 Avaliação Individual Identificar o sistema monetário brasileiro relacionando-o as ordens e 
classes. (até o milhar). 

 
10,0 



Ampliar as ordens e classes até o bilhão. 
Rever as ideias e as propriedades das 4 operações fundamentais. 
Unidade 2 e 3 até a pág. 109 e caderno. 

13 a 17/05 Produção de 
charadas e 
desafios. 

(P3) 

Produzir charadas e montar 
um livro de adivinhas 
usando raciocínio lógico 
matemático. A produção 
envolverá as 4 operações. 

Utilizar o raciocínio lógico para produzir charadas e enigmas 
utilizando as 4 operações.  
 

2,0 
 

Durante o 
trimestre 

Atividades e 
observação. 

(P3) 

Durante o trimestre serão 
avaliados a participação e o 
cumprimento dos acordos 
pré-estipulados. Com 
relação a tarefa de casa 
observaremos a 
pontualidade e a execução 
das mesmas. 

 
Desenvolver o processo de aprendizagem e despertar no estudante 
a responsabilidade. 

Tarefas : 1,0 
Conceito: 1,0 
 

 
 

CIÊNCIAS 

DATA 
PROVÁVEL 

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

DESEJÁVEL 
18 a 22/02 Montagem de 

Painel. 
(P3) 

Debater com os alunos 
como surgiu a Terra, os 
planetas, e outros. 
Falar de forma bem simples 
a questão do criacionismo X 
evolucionismo. 
Relembrar a criação 
segundo a Bíblia e criar um 
painel sobre a criação. 

 

Perceber que Identificar  como aconteceu a formação dos 
continentes. 
Reconhecer que a terra sofreu mudanças frequentes levando alguns 
seres vivos à extinção.  
 

 
 
 
 
2,0 

25 a 01/03 
 

Relatório sobre o 
experimento no 

caderno. 
(P3) 

Montar um fóssil com as 
crianças de acordo com a 
proposta do livro, debater 
assuntos como a extinção 

Reconhecer a importância dos fósseis no estudo sobre os seres 
vivos que habitaram na terra. 

 
2,0 



dessa espécie e realizar 
relatório do experimento. 

11 a 15/03 Jogo do 
dinossauro e 
registro no 
caderno. 

(P3) 

Usando os cartonados os 
alunos jogarão um trunfo, 
depois deverão jogar e 
registrar no caderno uma 
variação do jogo, usando as 
mesmas cartas. 
 

Distinguir anfíbios de répteis, reconhecendo que os répteis 
apresentam características mais apropriadas para maior dispersão 
no ambiente terrestre. 

 
 
2,0 

27/03 P1 Avaliação Individual Identificar como aconteceu a formação dos continentes. 
Reconhecer que a terra sofreu mudanças frequentes levando alguns         
seres vivos à extinção.  
Reconhecer a importância dos fósseis no estudo sobre os seres          
vivos que habitaram na terra. 
Distinguir anfíbios de répteis, reconhecendo que os répteis        
apresentam características mais apropriadas para maior dispersão       
no ambiente terrestre. 
Identificar exemplos de matéria e energia. 
Reconhecer os três estados físicos da matéria: sólido, líquido e          
gasoso. 
Unidade 1 e 2 até a pág.45 e caderno. 

 
 
 
10,0 

08 a 12/04 Pesquisa e 
apresentação. 

(P3) 

Pesquisa no caderno: 
Escolher um tipo de usina 
produtora de energia e falar 
sobre seu funcionamento e 
os impactos no meio 
ambiente. Em sala 
apresentar a pesquisa para 
os colegas. 
 

Reconhecer que a energia elétrica que chega às casas é produzida 
em uma usina. 
 

 
 
 
2,0 

15/05 P2 Avaliação Individual Identificar os materiais que são bons e maus condutores de calor. 
Identificar os elementos necessários para que uma combustão 
aconteça. 
Reconhecer que a energia elétrica que chega às casas é produzida 
em uma usina. 
Reconhecer quatro tipos de usinas produtoras de energia elétrica: 
hidrelétrica, eólica, termelétrica e nuclear. 

 
 
 
 
 
 
10,0 



Analisar os impactos que as usinas produtoras de energia causam 
no ambiente. 
Classificar materiais em condutores e isolantes de energia elétrica. 
Identificar as situações do dia a dia relacionadas a energia elétrica 
que possam representar perigo. 
Identificar o processo pelo qual é possível produzir ímãs. 
Reconhecer que a terra funciona como um grande ímã. 
Unidade 2 e 3 até a pág. 93 e caderno. 

Durante o 
trimestre 

Atividades e 
observação.  

(P3) 

Durante o trimestre serão 
avaliados a participação e o 
cumprimento dos acordos 
pré-estipulados. Com 
relação a tarefa de casa 
observaremos a 
pontualidade e a execução 
das mesmas. 

Desenvolver o processo de aprendizagem e despertar no estudante 
a responsabilidade. 

Tarefa: 1,0 
Conceito: 1,0 
 

 

HISTÓRIA 

DATA 
PROVÁVEL 

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

25 a 01/03 Pesquisa e 
debate. 

(P3) 

Trabalho de pesquisa sobre 
a emancipação política, 
baseado na página 9 do 
livro. Após a pesquisa será 
realizado em sala um debate 
levando em consideração 
alguns conflitos envolvendo 
essa emancipação. 

Conhecer aspectos da emancipação política do Brasil. 
Perceber que as rebeliões começaram desde o início do Brasil. 

2,0 

18 a 22/03 Produção de 
Texto no caderno. 

(P3) 

Ler o texto que está em: 
https://super.abril.com.br/hist
oria/descobridores-do-novo-
mundo/ 
Baseado na reportagem , no 
caderno, o aluno 
apresentará um texto 
argumentativo. Neste ele 

Conhecer aspectos relevantes e o processo da independência do 
Brasil. 
Despertar o senso crítico do aluno. 

2,0 

https://super.abril.com.br/historia/descobridores-do-novo-mundo/
https://super.abril.com.br/historia/descobridores-do-novo-mundo/
https://super.abril.com.br/historia/descobridores-do-novo-mundo/


deverá defender uma ideia 
de forma estruturada. 
  

01 a 05/04 Painel (P3) Escutar o Hino da 
Independência e realizar um 
trabalho que será exposto 
em painel. 

Conhecer o Hino da Independência do Brasil. 2,0 

10/04 P1 Avaliação Individual Conhecer aspectos da emancipação política do Brasil. 
Perceber que as rebeliões começaram desde o início do Brasil. 
Identificar o motivo da vinda da família real para o Brasil. 
Enumerar algumas mudanças e permanências com a vinda de Dom 
João ao Rio de Janeiro. 
Reforçar o conteúdo aprendido através de  atividades no livro 
didático. 
Conhecer aspectos relevantes e o processo da independência do 
Brasil. 
Reconhecer aspectos relevantes e o processo da independência do 
Brasil. 
Conhecer o Hino da Independência do Brasil. 
Unidade 1 até a pág.39 e caderno. 

 

22 a 26/04 Jogo da memória. 
(P3) 

Montar um jogo de memória 
com o conteúdo, usando 
nomes e ligando aos seus 
feitos. 

Relembrar aspectos importantes vistos de uma forma lúdica.  2,0 

Durante o 
trimestre 

Atividades e 
observação. (P3) 

Durante o trimestre serão 
avaliados a participação e o 
cumprimento dos acordos 
pré-estipulados. Com 
relação a tarefa de casa 
observaremos a 
pontualidade e a execução 
das mesmas. 

 
Desenvolver o processo de aprendizagem e despertar no estudante 
a responsabilidade. 
 
 
 

Tarefas: 1,0 
Conceito: 1,0 

 

 
 
 

29/05 

 
 
 

P2 

Avaliação individual Diferenciar as formas de governo monarquia e república. 
Conhecer alguns pontos da constituição na época da monarquia. 
Perceber que o governo de Dom Pedro I ficou impopular. 
Relembrar personagens históricos que foram importantes no início 
do Brasil. 
Unidade 1 e 2 até a pág.56 e caderno. 

 
 
 

10,0 



 

GEOGRAFIA 

DATA 
PROVÁVEL 

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

DESEJÁVEL 
18 a 22/02 Trabalho e registro 

no caderno. 
Trabalho montando a 
posição em relação do aluno 
e o mundo. 

Identificar o território brasileiro no continente e no mapa-múndi.  2,0 

11 a 15/03 Pesquisa e 
apresentação. 

Trabalho de pesquisa sobre 
os principais biomas 
brasileiros. 

Reconhecer os principais tipos de vegetação brasileira. 
 

2,0 

03/04  
 

P1 

Avaliação Individual Identificar o território brasileiro no continente e no mapa-múndi. 
Conhecer a organização do território brasileiro. 
Identificar as mudanças climáticas no Brasil e no mundo. 
Reconhecer os principais tipos de vegetação brasileira. 
Relacionar rios brasileiros. 
Relacionar a ação humana à transformações das paisagens. 
Reconhecer as diferenças culturais do povo brasileiro. 
Unidade 1 e 2 até a pág.37 e caderno. 

 
 
 

10,0 

08 a 12/04 
 

Gráfico da 
distribuição da 

população. 

Montar um gráfico sobre a 
distribuição da população do 
Brasil. 

Compreender a distribuição da população brasileira.  2,0 

29 a 03/05 
 

Quebra- cabeça. Montagem do quebra-cabeça 
dos estados por  regiões do 
Brasil.  

Aprofundar os estudos sobre a divisão territorial do Brasil. 2,0 

Durante o 
trimestre 

Atividades e 
observação. (P3) 

Durante o trimestre serão 
avaliados a participação e o 
cumprimento dos acordos 
pré-estipulados. Com relação 
a tarefa de casa 
observaremos a 
pontualidade e a execução 
das mesmas. 

Desenvolver o processo de aprendizagem e despertar no estudante 
a responsabilidade. 

Tarefa: 1,0 
Conceito: 1,0 

 

 
22/05 

P2 Avaliação Individual Compreender a distribuição da população brasileira. 
Perceber como é a distribuição da população brasileira se na área 
urbana ou rural. 
Aprofundar os estudos sobre a divisão territorial do Brasil. 

10,0 



Reconhecer a divisão regional oficial do Brasil. 
Unidade 2 e 3  até a pág.63 e caderno. 

 
 

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. 
O aluno deverá ser capaz de ter a compreensão auditiva e a            
ortohgrafia. 
Elaborar o raciocínio lógico e interpretar texto. 
 

10,0 

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. 
Desenvolver a compreensão auditiva e a ortografia. 
Ter raciocínio lógico e interpretar texto. 

10,0 

Durante o 
trimestre 

P3 Listening Reconhecer o vocabulário e ter 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 a 
membros da família, profissões, lugares, cores, vestuário, 
atividades, ações, esportes, cores.  
Familiarizar-se ao vocabulário referente a alimentos, materiais 
escolares, bebidas, mobília, ações.  
Consolidar as estruturas e expressões estudadas nos capítulos 1, 2 
e 3 do livro. 

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 

 

 EDUCAÇÃO FÍSICA 

DATA 
PROVÁVEL 

INSTRUMENTO 
DE 

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

DESEJÁVEL 

25/02 a 10/05 Avaliação 
Processual / 
Atividades 
diversas. 

 

Observação do desempenho em 
práticas corporais que combinam 
vários elementos gímnicos de forma 
criativa e expressiva, utilizando 
movimentos presentes em diversas 
práticas corporais, como esportes, 
jogos e brincadeiras, lutas, dança; com 
e sem utilização 
de materiais e equipamentos. 

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

Conhece, vivencia e explora as múltiplas possibilidades 
de movimentação do corpo, desenvolvendo atitudes de 
confiança; 
Participa de atividades individuais e coletivas, ampliando 
possibilidades de interação e de utilização do espaço, 
criando e recriando movimentos com e sem a utilização 
de materiais; 
Reconhece e respeita a diversidade e percebe, em suas 
experiências corporais, as potencialidades e limitações de 
si mesmo (a) e do (a) outro (a), superando conflitos por 
meio do diálogo e de relações positivas. 

6,0 

22/04 a 26/04 Avaliação 
individual 

 

Composição e execução coreográfica 
no âmbito da ginástica para todos. 

Experimenta e cria composições gímnicas individuais e 
coletivas, a partir de diferentes temas e ritmos, 
combinando fundamentos da ginástica, esportes, jogos e 
brincadeiras, lutas, dança; com e sem materiais. 

4,0 

 
 

ARTE  

DATA 
PROVÁVEL 

INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO 

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

DESEJÁVEL 

De 08 a 22 de 
março 

 
P1 

Avaliação individual da produção 
artística  

- Compreender e utilizar as cores primárias e secundárias, 
bem como as cores quentes e frias; 
- Contextualizar o projeto com a disciplina de Arte; 
- Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas; 
- Explorar as cores no círculo cromático. 
- Realizar um poema concreto com base no Hino de 
Curitiba.  

10,0 



De  05 a 26 de 
abril 

P2  Avaliação individual da produção 
artística 

- Explorar, conhecer e fruir criticamente práticas e 
produções artísticas e culturais dos diferentes povos; 
- Contextualizar o projeto com a disciplina de Arte; 
- Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas 
- Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o 
trabalho coletivo e colaborativo nas Artes; 
- Conhecer paisagens em planos com pontilhismo.  
- Realizar a leitura coletiva do livro “Seurat e o Arco-íris” 
E  a partir deste livro construir uma obra plástica; 

10,0 

Durante o 
trimestre 

P3 - Tarefas em 
sala de aula 

Desempenho nas Produções 
individuais e coletivas.  

- Explorar, conhecer e fruir criticamente práticas e 
produções artísticas e culturais dos diferentes povos; 
- Contextualizar o projeto com a disciplina de Arte; 
- Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas 
- Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o 
trabalho coletivo e colaborativo nas Artes; 
 
- Brincar com o geométrico, baseado no artista: Samson 
Flexor, na obra: Retrato de Tamagni 

5,0 

Durante o 
trimestre 

P3  
Participação e 
desempenho 

Desempenho nas Produções 
individuais e coletivas. 

Participação nas atividades em sala, (quanto a 
organização e capricho), nos  variados suportes e nas 
atividades em grupo 

5,0 

 
 

 
CONECTADOS COM DEUS 

DATA 
PROVÁVEL 

INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO PROCEDIMENTO 

 
METAS VALOR 

DESEJÁVEL 

Durante o 
trimestre 

Atividades 
avaliativas no 

caderno 

Registro no caderno sobre o conteúdo 
estudado. 

Compreender que tipos de escolhas – boas e ruins – feitas 
pelos heróis da Bíblia, tem consequências 

Aprender sobre Salomão que pediu a deus sabedoria e 
que ele nos dá a orientação que precisamos para ajudar 
os outros a resolver problemas 

1,0 

Durante o 
trimestre 

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

Aprender sobre Elias e Eliseu e compreender que deus é 
poderoso e santo e chama o seu povo a tomar uma 
posição em obediência aos seus comandos 

2,0 



Durante o 
trimestre 

Tarefa em sala de 
aula 

Participação nas atividades em sala 
de aula.  
Serão realizadas 5 atividades, o valor 
será distribuída igualmente entre as 
mesmas. 

Compreender que a mensagem de Deus é para todas as 
pessoas, não devemos julgar quem é digno de sua 
salvação. Jonas escolheu desobedecer o que gerou sérias 
consequências. 

5,0 

Durante o 
trimestre 

Tarefa da história 
bíblica em sala de 

aula 

Participação da encenação da história 
bíblica em sala de aula 

Incentivar o aluno a colocar a sua opinião sobre os 
assuntos que estão sendo estudados. 
Interagir e respeitar a opinião dos outros colegas. 

1,0 

Durante o 
trimestre 

Pesquisa Pesquisa e explicação da narrativa 
bíblica 

Aprender que deus usou os profetas, Oséias e Amós, para 
falar ao povo sobre o maior mandamento: amar a deus 
sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. 
Compreender que este mandamento é o princípio da 
nossa fé. 

1,0 

 
 


