
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 2º BIMESTRE 2019 – ENS. FUNDA. – 7º ANO 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 

2º BIM 

VALORES E ATITUDES:  

Participação (05 pontos); 

Assiduidade (05 pontos); 

Pontualidade (05 pontos); 

Relações interpessoais (05 pontos). 

20pts 

TRABALHO: 
- Projeto para a IV FIC – Feira de Iniciação Científica 
Cada professor conselheiro irá avaliar todo o processo de desenvolvimento 
e atribuirá nota. 

10pts 

23/05 

TRABALHO DE DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR (TDM): 

- Leitura, compreensão e interpretação textual: A linguagem do texto, 
recursos da língua escrita e falada, características da poesia e memórias 
literárias; 
- Livro paradidático: “ PALAVRAS em preto e branco”, autora: Zanny 
Adairalba; 
- Classes gramaticais; 
- Morfossintaxe: seleção e combinação das palavras; 
- Emprego do G e J; 
- Frase e oração; 
- O acento diferencial; 
- Encontros vocálicos e acentuação; 
- Encontros vocálicos, acentuação dos ditongos e hiatos 
-Sujeito e predicado na construção do texto; 
- Tipos de sujeito; 
- Concordância do verbo com o sujeito; 
- Concordância do verbo com o sujeito simples; 
- Concordância do verbo com o sujeito composto. 
- Verbo de ligação e predicativo do sujeito; 
- O predicativo do sujeito na construção do texto. 

20pts 

12/06 a 

19/06 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL:  
- Leitura, compreensão e interpretação textual: A linguagem do texto, 
recursos da língua escrita e falada, características da poesia e memórias 
literárias; 
- Livro paradidático: “ PALAVRAS em preto e branco”, autora: Zanny 
Adairalba; 
- Classes gramaticais; 
- Morfossintaxe: seleção e combinação das palavras; 
- Emprego do G e J; 
- Frase e oração; 
- O acento diferencial; 
- Encontro vocálico e acentuação; 
- Encontros vocálicos, acentuação dos ditongos e hiatos 
-Sujeito e predicado na construção do texto; 
- Tipos de sujeito; 
- Concordância do verbo com o sujeito; 
- Concordância do verbo com o sujeito simples; 
- Concordância do verbo com o sujeito composto; 
- Verbo de ligação e predicativo do sujeito; 
-  O predicativo do sujeito na construção do texto; 
- Redação. 

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

MATEMÁTICA 2º BIM 

VALORES E ATITUDES:  

Participação (05 pontos); 

Assiduidade (05 pontos); 

20pts 



Pontualidade (05 pontos); 

Relações interpessoais (05 pontos). 

TRABALHO: 

– Pre projeto da  IV FIC (Feira de Iniciação Científica). 

 

10pts 

23/05 

TRABALHO DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR (TDM): 

1 - Figuras geométricas. 

 Poliedros; 

 Ângulos e polígonos. 

 

2 – Soma dos ângulos internos de um triângulo; 

 

3 – Soma dos ângulos internos de um polígono qualquer.  

20pts 

12/06 a 

19/06 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL: 

1 - Figuras geométricas. 

 Poliedros; 

    Ângulos e polígonos. 

 

2 – Soma dos ângulos internos de um triângulo; 

 

3 – Soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. 

 

4 -  Conjunto dos números racionais (Q). 

 Conceito; 

 Subconjuntos; 

 Adição de racionais; 

 Subtração de racionais; 

 Multiplicação de racionais; 

 Divisão de racionais; 

 Expressões numéricas; 

 Potenciação de racionais. 

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

HISTÓRIA 

2º BIM 

VALORES E ATITUDES:  

Participação (05 pontos); 

Assiduidade (05 pontos); 

Pontualidade (05 pontos); 

Relações interpessoais (05 pontos). 

20pts 

TRABALHO: 
Projeto para a IV FIC – Feira de Iniciação Científica. 
Discussão, reflexão, análise, pesquisas, construção manuscrita e digitada 
do projeto de pesquisa em grupo. 

10pts 

23/05 

TRABALHO DE DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR (TDM):  
 A BAIXA IDADE MÉDIA 

 Mudanças no campo e nas cidades. 
 O poder da Igreja e as Cruzadas. 
 Fome, peste e rebelião. 
 A formação dos Estados Modernos. 

 RENASCIMENTO E HUMANISMO  
 Renascimento: características. 
 O pensamento humanista. 
 Arte e técnica no Renascimento. 
 O Renascimento italiano. 
 O Renascimento cientifico. 
 A arte renascentista.  
 A expansão do Renascimento. 

20pts 

12/06 a 

19/06 

AVALIAÇÕES BIMESTRAIS:  
 RENASCIMENTO E HUMANISMO  

 Renascimento: características. 
 O pensamento humanista. 

50pts 



 Arte e técnica no Renascimento. 
 O Renascimento italiano. 
 O Renascimento cientifico. 
 A arte renascentista.  
 A expansão do Renascimento. 

 A REFORMA RELIGIOSA 
 Motivos da Reforma. 
 Os primeiros reformadores, 
 A Reforma de Lutero 
 O Calvinismo 
 A Reforma Anglicana 
 A CONTRARREFORMA- A reação católica. 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

GEOGRAFIA 

2º BIM 

VALORES E ATITUDES:  

Participação (05 pontos); 

Assiduidade (05 pontos); 

Pontualidade (05 pontos); 

Relações interpessoais (05 pontos). 

20pts 

TRABALHO EM GRUPO: 
Projeto para a IV FIC – Feira de Iniciação Científica. 

 Discussão, reflexão, análise, pesquisas, construção manuscrita e 
digitada do projeto de pesquisa em grupo. 

10pts 

23/05 

TRABALHO DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR (TDM):   
Conteúdos abordados: 

 A população brasileira 
 Distribuição da população 
 Dinâmica populacional 
 População em movimento 

20pts 

12/06 a 

19/06 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL: 

 A população brasileira 
 Distribuição da população 
 Dinâmica populacional 
 População em movimento 

 Trabalho, consumo e sociedade. 
 O mercado de trabalho 
 Sociedade e desenvolvimento 
 Consumo e infraestrutura 

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

CIÊNCIAS 

2º BIM 

VALORES E ATITUDES:  

Participação (05 pontos); 

Assiduidade (05 pontos); 

Pontualidade (05 pontos); 

Relações interpessoais (05 pontos). 

20pts 

TRABALHO:  
Feira de Ciências (elaboração do projeto) 

10pts 

23/05 

TRABALHO DE DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR (TDM):  
- Agrupamento dos seres vivos; 
- Evolução dos seres vivos; 
- O parentesco das espécies. 
- Origem da vida 

20pts 

12/06 a 

19/06 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL:  
- Evolução dos seres vivos; 
- O parentesco das espécies. 
- Origem da vida 
- Vírus; 
- Reino Monera  

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

ESPANHOL 2º BIM 

VALORES E ATITUDES:  

Participação (05 pontos); 

Assiduidade (05 pontos); 

20pts 



Pontualidade (05 pontos); 

Relações interpessoais (05 pontos). 

TRABALHO: 

-  Pré proyecto para Feria de Ciencias 

Cada profesor consejero evaluará todo el proceso de desarrollo del alumno 

y atribuirá una nota. 

10pts 

23/05 

TRABALHO DE DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR (TDM): 

Los verbos irregulares en presente de indicativo 1ª, 2ª y 3ª conjugación; a 

comer: el desayuno,el almuerzo, la merienda y la cena; uso de muy y mucho. 

20pts 

12/06 a 

19/06 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL:  

Los verbos irregulares en presente de indicativo 1ª conjugación, páginas15 

a 17; 2ª conjugación, páginas 36 a 38 y 3ª conjugación, páginas 59 a 64; 

texto de lectura e interpretación páginas 22 a 24; a comer: el desayuno,el 

almuerzo, la merienda y la cena, páginas 26 a 31 – 41 y 42;  uso de muy y 

mucho, páginas 34 a 35; juego olímpico, páginas 46 a 56. 

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

INGLÊS 

2º BIM 

VALORES E ATITUDES:  

Participação (05 pontos); 

Assiduidade (05 pontos); 

Pontualidade (05 pontos); 

Relações interpessoais (05 pontos). 

20pts 

TRABALHOS: 

Produção do pré projeto para a Feira de Ciência - 10pts 
10pts 

23/05 

TRABALHO DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR (TDM): 

 Interpretação textual; Simple Present Tense; Adverbs of frequency; 

Imperative Form; Parts of the body; Ordinal Numbers; Prepositions of 

place(directions). 

20pts 

12/06 a 

19/06 

AVALIAÇÕES BIMESTRAL: 

Interpretação textual; Simple Present Tense; Adverbs of frequency; 

Imperative Form; Parts of the body; Ordinal Numbers; Prepositions of 

place(directions); Occupations; Object Pronouns; Possessive Pronouns; 

Possessive adjective.  

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

ARTE 
2º BIM 

CONTEÚDO:  

 Folclore; 

 Produções artísticas; 

 Danças Populares. 

 

OBJETIVO: 

 Identificar, relacionar e compreender a arte como fato histórico 

contextualizado nas diversas culturas, conhecendo, respeitando e 

podendo observar as produções presentes no entorno, assim 

como as demais produções do patrimônio cultural e do universo 

natural, identificando a existência de diferenças nos padrões 

artísticos e estéticos de diferentes grupos culturais; 

 

AVALIAÇÃO: 

 V. A.; 

 Atividades produzidas: individuais e coletivas. 

20pts 

80pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

ENSINO 

RELIGIOSO 
2º BIM 

CONTEÚDO:  

 Origem da vida: Criacionismo e evolucionismo 

 Ciência: ateísmo, conhecimento e saúde física e espiritual 
100pts 



 Religião: crescimento espiritual e humano, relação saudável com 

Deus e com os irmãos, fundamentalismo, alienação, preconceito 

religioso. 

 Tecnologia: facilidade de informação, consumismo, materialismo, 

intolerância religiosa, buling. 

 

OBJETIVOS: 

 Humanizar e harmonizar a relação do educando com o mundo, com 

a natureza, com Deus e com a sociedade em geral.  

 

AVALIAÇÃO: 

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

pontualidade na entrega dos trabalhos e participação efetiva em todas as 

atividades proposta. 

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. 

 


