
ESTADO DE RORAIMA 
POLÍCIA MILITAR DE RORAIMA 

COLÉGIO MILITAR ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
“CEL PM DERLY LUIZ VIEIRA BORGES” 

SEÇÃO TÉCNICA DE ENSINO - STE 
“Amazônia: Patrimônio dos brasileiros” 

 
EMENTA DAS DISCIPLINAS PARA O 1º BIMESTRE 2019 – E.F. II – 9º ANO 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 

1º BIM 

VALORES E ATITUDES:  

Participação (05 pontos); 

Assiduidade (05 pontos); 

Pontualidade (05 pontos); 

Relações interpessoais (05 pontos). 

20pts 

TRABALHO: 

Redação/Paradidático 

 Crônicas I 

10pts 

01/03 

TRABALHO DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR – TDM:  

 Compreensão e interpretação textual; 

 A reportagem e o discurso nos textos jornalísticos; 

 Classificação das orações subordinadas substantivas; 

20pts 

01/04 a 

04/04 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL:  

 Compreensão e interpretação textual; 

 A reportagem e o discurso nos textos jornalísticos; 

 Plural dos substantivos compostos; 

 Classificação das orações subordinadas substantivas; 

 O pronome relativo; 

 Plural dos adjetivos compostos; 

 Classificação das orações subordinadas adjetivas; 

 Paradidático. 

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

MATEMÁTICA 

1º BIM 

VALORES E ATITUDES:  

Participação (05 pontos); 

Assiduidade (05 pontos); 

Pontualidade (05 pontos); 

Relações interpessoais (05 pontos). 

20pts 

TRABALHO 

 Exercício da listagem para a Prova Brasil 
10pts 

01/03 

TRABALHO DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR (TDM): 

1 – Potenciação:  

 Conjuntos numéricos; 

 Notação científica de potência; 

 Propriedades da potenciação; 

 Escrever um número na forma de potência. 

2 – Radiciação: 

 Raiz quadrada, raiz cúbica, outras raízes e raiz enésima. 

3 – Radicais: 

 Propriedade dos radicais; 

 Aplicação das propriedades; 

 Adição algébrica de radicais; 

 Multiplicação e divisão de radicais; 

Racionalização de denominadores 

20pts 

01/04 a 

04/04 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL: 

1 – Potenciação:  

 Conjuntos numéricos; 

 Notação científica de potência; 

50pts 



 Propriedades da potenciação; 

 Escrever um número na forma de potência. 

2 – Radiciação: 

 Raiz quadrada, raiz cúbica, outras raízes e raiz enésima. 

3 – Radicais: 

 Propriedade dos radicais; 

 Aplicação das propriedades; 

 Adição algébrica de radicais; 

 Multiplicação e divisão de radicais; 

Racionalização de denominadores 

4 – Equações do 2º Grau: 

 Equação do 2º grau com uma incógnita; 

 Resolução de uma equação do 2º grau incompleta; 

 Resolução de uma equação do 2º grau completa; 

 Usando a fórmula para resolução de uma equação do 2º grau 

incompleta,analisando as raízes de uma equação do 2º grau 

incompleta. 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

HISTÓRIA 

1º BIM 

VALORES E ATITUDES:  

Participação (05 pontos); 

Assiduidade (05 pontos); 

Pontualidade (05 pontos); 

Relações interpessoais (05 pontos). 

20pts 

TRABALHO EM GRUPO: 

 A ERA DO IMPERIALISMO 

A Segunda Revolução Industrial; O trabalho e a vida nas cidades 

industriais; O capital financeiro e a expansão imperialista na África; O 

domínio imperialista na Índia e na China; A Belle Époque. 

 

10pts 

01/03 

TRABALHO DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR (TDM): 

– A Expansão da América Portuguesa 

Segundo Reinado no Brasil: A expansão cafeeira no Brasil; O fim da 

escravidão no Brasil; Os imigrantes no Brasil. 

20pts 

01/04 a 

04/04 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL: 

– A Expansão da América Portuguesa 

Segundo Reinado no Brasil: A expansão cafeeira no Brasil; O fim da 

escravidão no Brasil; Os imigrantes no Brasil. 

-  A expansão dos Estados Unidos no século XIX 

A conquista do oeste; A Guerra de Secessão; Tempos Modernos. 

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

GEOGRAFIA 

1º BIM 

VALORES E ATITUDES:  

Participação (05 pontos); 

Assiduidade (05 pontos); 

Pontualidade (05 pontos); 

Relações interpessoais (05 pontos). 

20pts 

TRABALHO EM GRUPO: 

Pesquisa em dupla: essa atividade tem como objetivo levar os alunos a um 

estudo mais detalhado de características naturais e humanas do 

continente europeu. 

10pts 

01/03 

TRABALHO DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR (TDM):   

Conteúdos abordados: 

 Europa: aspectos físicos e naturais 

 A constituição do continente europeu 

 Relevos e rios europeus 

Clima e vegetação na Europa  

20pts 



01/04 a 

04/04 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL: 

 Europa: aspectos físicos e naturais 

 A constituição do continente europeu 

 Relevos e rios europeus 

 Clima e vegetação na Europa 

 Formação territorial, população e urbanização europeia 

 A formação da Europa contemporânea 

 A União Europeia 

 A população europeia 

 A urbanização europeia 

 Europa Ocidental 

 As grandes potências econômicas e a industrialização clássica 

 A Europa Ocidental: do Estado do bem-estar social à crise 

econômica 

 Europa Mediterrânea 

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

ARTE 
1º BIM 

Conteúdo:  

 Dança:  

Movimento do Corpo, Elementos básicos da dança 

Coreografia 

 Música: Ritmos e estilos 

 Teatro:  

Cenário 

Cenografia, Criatividade, Expressividade 

Objetivo: 

 Experimentar e explorar as possibilidades de cada linguagem 

artística; 

 Compreender e utilizar a arte como linguagem, mantendo uma 

atitude de busca pessoal e/ou coletiva, articulando a percepção, a 

imaginação, a emoção, a investigação, a sensibilidade e a reflexão 

ao realizar e fruir produções artísticas; 

 Expressar, representar ideias, emoções, sensações, por meio de 

articulação de poéticas pessoais, desenvolvendo trabalhos 

individuais e grupais; 

 Compreender o teatro em suas dimensões artísticas, estéticas, 

históricas, sociais e antropológicas desenvolvendo autoconfiança, 

senso crítico , concentração, capacidade de análise e síntese, 

trabalho em equipe com diálogo, respeito e cooperação; 

 

Avaliação: 

 V. A.; 

 Participação e interesse; 

 Atividades produzidas 

individuais e coletivas. 

 

100pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

ED. FÍSICA 1º BIM 

CONTEÚDO: 

CONHECIMENTO SOBRE O CORPO, ESPORTE, JOGOS E GINÁSTICA 

QUALIDADE DE VIDA: SAÚDE, DIVERSIDADE, CULTUARA E 

ESPORTES. 

 

OBJETIVO:  

Considerar as práticas corporais como fonte de legitimação de acordos e 

condutas sociais, e sua representação simbólica como forma de expressão 

100pts 



dos sentidos, das emoções e das experiências do ser humano na vida 

social. 

 

AVALIAÇÃO: 

Processual, participativa, assiduidade relações interpessoais, pontualidade, 

trabalhos e atividades práticas. 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

ENSINO 

RELIGIOSO 

1º BIM 

 Relações interpessoais – respeito aos colegas e aos servidores em 

geral; organização e limpeza do ambiente escolar (principalmente a sala de 

aula). 

20pts  Participação ativa nas atividades propostas no componente curricular: 

atividades coletivas e individuais; outros. 

 Assiduidade  

 Pontualidade. 

Conteúdo:  

     O valor da formação da consciência moral 

 Valores éticos 

 Valores religiosos 

 Ética e Fenômenos Religiosos 

 Sociedade e Religião 

 Estado e Religião 

 

 

 

 

Objetivos: 

 Compreender valores  ético, valores estético, valores político e 

valores religiosos fazendo a diferenciação na sociedade em que 

está inserido. 

 

Avaliação: 

O processo de avaliação é contínuo, considerando à frequência, à 

pontualidade na entrega dos trabalhos e participação efetiva em todas as 

atividades proposta. 

80pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

INGLÊS 

1º BIM 

VALORES E ATITUDES:  

Participação (05 pontos); 

Assiduidade (05 pontos); 

Pontualidade (05 pontos); 

Relações interpessoais (05 pontos). 

20pts 

TRABALHO: 
Trabalho individual ou em grupo envolvendo o conteúdo das unidades 
estudadas no bimestre. 

 

10pts 

01/03 

TRABALHO DE DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR (TDM):  
 
Unit: 01 
Theme: Equal rights for all  
Vocabulary: multi-word verbs 
Language in use: review: Past simple and reflexive pronouns 
  

20pts 

01/04 a 

04/04 

AVALIAÇÕES BIMESTRAIS:  
Unit: 01 
Theme: Equal rights for all  
Vocabulary: multi-word verbs 
Language in use: review: Past simple and reflexive pronouns 
 

50pts 



Unit: 02 
Theme: What should I do?  
Vocabulary: Health problems 
Language in use: Modal verbs (should, must, have to) 

TOTAL 100 

 

 Entregue na data marcada, terá uma última oportunidade de entregá-lo na próxima aula do professor. Entretanto, 

o valor passará a ser 50% da nota inicial. Após este prazo o trabalho não poderá ser recebido pelo professor e será 

atribuída nota zero.  

 Para substituição das notas perdidas em provas e/ou testes haverá 2ª chamada, que deverá ser solicitada na 

coordenação pedagógica em até 48 horas após encerrado o impedimento do aluno comparecer ao colégio. 

 AVALIAÇÃO FORMATIVA:  O estudante será avaliado ao longo do bimestre relativo ao comprometimento, à 

participação, à realização de tarefas em casa e em sala, lista de exercícios, materiais didáticos utilizados e 

comportamento durante as aulas. 

 


