
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. – 6º 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. 
Discussão, reflexão, análise, pesquisas, construção manuscrita e digitada 
do projeto de pesquisa em grupo. 

20pts 

23/05 

TRABALHO DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR (TDM):  
. Compreensão e interpretação de textos; 

 Histórias em quadrinhos I; 

 Substantivos; 

 Classificação dos substantivos; 

20pts 

12/06 a 

19/06 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL: 

 Compreensão e interpretação de textos; 

 Histórias em quadrinhos I; 

 Substantivos; 

 Classificação dos substantivos; 

 História em quadrinhos II e III; 

 Linguagem dos quadrinhos; 

 Adjetivos; 

 Classificação dos adjetivos; 

 Flexão dos substantivos e dos adjetivos; 

 Livro paradidático “Emília no país da gramática” e/ou redação. 

40pts 

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):  
 MESOPOTÂMIA 
 Mesopotâmia: berço de grandes impérios. 
 Os povos da Mesopotâmia: Sumérios e Acádios, Os amoritas, os 

assírios, os caldeus. 
 A vida na Mesopotâmia: organização econômica, política e social. 
 Legado cultural dos povos da Mesopotâmia. 
 A antiga civilização chinesa. 
 A antiga civilização indiana. 

20pts 

12/06 a 

19/06 

AVALIAÇÕES BIMESTRAIS:  
 MESOPOTÂMIA 
 Mesopotâmia: berço de grandes impérios. 
 Os povos da Mesopotâmia: Sumérios e Acádios, Os amoritas, os 

assírios, os caldeus. 
 A vida na Mesopotâmia: organização econômica, politica e social. 
 Legado cultural dos povos da Mesopotâmia. 
 O EGITO E OS REINOS DA NÚBIA 

50pts 



 Egito: a civilização do Nilo. 
 Organização econômica, politica e social. 
 O faraó e seu povo. 
 A religião e a escrita no Egito. 
 Conhecimento desenvolvidos pelos egípcios. 
 A Núbia e as origens do Reino de Cuxe. 
 A poderosa civilização cuxita de Méroe. 

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: 

 O planeta Terra  

 A Terra no Sistema Solar 

 Os principais movimentos da Terra 
 A crosta terrestre 

 A Terra 

 Combustíveis fosseis 

 Os solos 

20pts 

12/06 a 

19/06 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL: 
Conteúdos abordados: 

 O planeta Terra  

 A Terra no Sistema Solar 

 Os principais movimentos da Terra 
 A crosta terrestre 

 A Terra 

 Combustíveis fosseis 

 Os solos 
 Formação e modelagem do relevo terrestre 

 Agentes eternos: intemperismo e erosão 

 Agentes internos: as placas tectônicas 

 Agentes internos: vulcões e abalos sísmicos 

 As unidades de relevo 

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):  
- Fatores bióticos e abióticos. 
- Produtores, consumidores e energia; 
- Fotossíntese e respiração celular; 
- Decomposição. 

20pts 

12/06 a 

19/06 

AVALIAÇÕES BIMESTRAIS:  
- Fotossíntese e respiração celular; 
- Decomposição 
- Rochas e minerais; 
- O solo: formação e tipos 

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

INGLÊS 2º BIM VALORES E ATITUDES:  20pts 



Participação (05 pontos); 

Assiduidade (05 pontos); 

Pontualidade (05 pontos); 

Relações interpessoais (05 pontos). 

TRABALHOS: 
Produção do pré projeto para a Feira de Ciência 

10pts 

23/05 

TRABALHO DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR (TDM): 

Interpretação textual; Subject pronouns; Verb to be –contractions; Numbers 

– 0-20 (signs math); Alphabet; Colors; Vocabulary: Parts and objects of the 

house; There to be present; Vegetable and fruits; Articles, Plural of nouns; 

Demonstrative pronouns. 

20pts 

12/06 a 

19/06 

AVALIAÇÕES BIMESTRAL: 

Interpretação textual;; Subject pronouns; Verb to be –contractions; Numbers 

– 0-100 (signs math); Alphabet; Colors; Vocabulary: Parts and objects of the 

house; There to be present; Vegetable and fruits; Articles, Plural of nouns; 

Demonstrative pronouns; Possessive Adjective (Genitive Case); Numbers: 

Hundred, Thousand and Billion 

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

ARTE 
2º BIM 

CONTEÚDO:  

 Teatro 
Proporção, movimento, composição e equilíbrio no teatro; 
Expressão dramática. 

 
OBJETIVOS: 

 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; 

 Estabelecer relações de respeito, compromisso e reciprocidade 

com o próprio trabalho e com o trabalho dos colegas; 

 

AVALIAÇÃO: 

 V. A.; 

 Atividades produzidas, individuais e coletivas. 

100pts 

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. 

 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, bulling. 

 

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. 

100pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

MATEMÁTICA 2º BIM VALORES E ATITUDES:  20pts 



Participação (05 pontos); 

Assiduidade (05 pontos); 

Pontualidade (05 pontos); 

Relações interpessoais (05 pontos). 

TRABALHOS: 
Produção do pré projeto para a Feira de Ciência 

10pts 

23/05 

TRABALHO DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR (TDM): 
1 – Múltiplos e Divisores. 
- Divisibilidade. 
- Critérios de divisibilidade por: 2, 3, 5 e 10. 
- Múltiplos e Divisores de um número natural. 
- Trabalhando com a informação - Contagem de possibilidades. 
2 – Mínimo múltiplo comum (mmc) e máximo divisor comum (mdc) 
- Números primos.  
- Reconhecimento de um número primo.  
- Decomposição em fatores primos.  
- Máximo divisor comum (mdc). 
- Mínimo múltiplo comum (mmc). 

20pts 

12/06 a 

19/06 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL: 
1 – Múltiplos, divisores, frações e porcentagem. 
- Divisibilidade 
- Critérios de divisibilidade por: 2, 3, 5 e 10. 
- Múltiplos e Divisores de um número natural. 
- Trabalhando com a informação - Contagem de possibilidades. 
2 – Mínimo múltiplo comum (mmc) e máximo divisor comum (mdc) 
- Números primos.  
- Reconhecimento de um número primo.  
- Decomposição em fatores primos.  
- Máximo divisor comum (mdc). 
- Mínimo múltiplo comum (mmc).  
3 – Frações 
- O conceito de fração.  
- Leitura de frações.  
- Situações que envolvem frações.  
- Números mistos. 
- Frações equivalentes.  
- Propriedade das frações equivalentes.  
- Simplificação de frações. 
4 – Operações com frações 
- Adição e subtração de frações.     
- Frações com denominadores iguais e diferentes e duas frações. 
- Multiplicação de um número natural por uma fração. 
- Divisão de uma fração por um número natural, de um número natural por 
uma fração e de uma fração por outra fração. 
- Porcentagem - Trabalhando com a informação. 
Figuras Geométricas e Simetria. 
5 – Geometria: noções iniciais:  
- Geometria em documentos históricos. 
- Sólidos geométricos. 
- Elementos de um poliedro e planificação de sua superfície.  
- Figuras geométricas planas. 
6 – Simetria: 
- Figuras simétricas. 
- Atividades integradas. 
- Compreendendo um texto - As formas na pintura. 

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

ESPANHOL 2º BIM 

VALORES E ATITUDES:  

Participação (05 pontos); 

Assiduidade (05 pontos); 

Pontualidade (05 pontos); 

Relações interpessoais (05 pontos). 

20pts 

TRABALHO: 
-  Pré proyecto para Feria de Ciencias 

10pts 



Cada profesor consejero evaluará todo el proceso de desarrollo del alumno 
y atribuirá una nota. 

23/05 

TRABALHO DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR (TDM): 

Los colores, página 28; artículos y contracciones, páginas 31 e 32; Verbo 
ser y tener, páginas 33 a 35; los días de la semana, páginas 36 a 40; los 
meses y las estaciones del año, páginas 56 a 59;  La família, páginas 42 a 
47; los posesivos, páginas 53 a 55. 

20pts 

12/06 a 

19/06 

AVALIAÇÕES BIMESTRAL: 

Los colores, páginas 28; artículos y contracciones, páginas 31 a 32; los dias 

de la semana, páginas 36 a 40; los meses y las estaciones del año, páginas 

56 a 59;  La família, páginas 42 a 47; el uso de la c,página 48; los 

demonstrativos, páginas 50 a 52;los posesivos, páginas 53 a 55; la clase de 

gimnansia( partes del cuerpo), páginas 74 a 77; gênero: masculino y 

feminino, páginas 82 a 84; número: singular y plural, página 85. 

50pts 

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. 

 


