
ESTADO DE RORAIMA 
POLÍCIA MILITAR DE RORAIMA 

COLÉGIO MILITAR ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
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EMENTA DAS DISCIPLINAS PARA O 1º BIMESTRE 2019 – E.F. II – 6º 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: 

Livro paradidático e/ou redação. 
10pts 

01/03 

Trabalho Diagnóstico Multidisciplinar:  

 Compreensão e interpretação de textos; 

 Contos; 

 Linguagem verbal e não-verbal; 

 Fonema e letra; 

20pts 

01/04 a 

04/04 

Avaliação Bimestral: 

 Compreensão e interpretação de textos; 

 Contos; 

 Linguagem verbal e não-verbal; 

 Fonema e letra; 

 As variedades linguísticas; 

 Uso do dicionário; 

 Texto, discurso, gêneros do discurso; 

 Livro 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: 

- Exercícios envolvendo os descritores matemáticos do MEC. 
10pts 

01/03 

Trabalho de Diagnóstico Multidisciplinar (TDM): 

1 – Números Naturais: 

- Identificar os números naturais. 

- Comparar números por meio dos sinais = , = ≠ < , , ou > . 

- Representar geometricamente os números naturais. 

- Escrever os números naturais em ordem crescente e em ordem 

decrescente. 

- Diferenciar o sucessor e o antecessor de um número. 

- Representar subconjuntos de ℕ. 

 

2 – Adição e subtração com números naturais: 

- Identificar os termos de uma adição e subtração. 

- Identificar os termos de uma multiplicação e divisão. 

- Identificar as propriedades da adição e multiplicação. 

 

3 – Multiplicação e divisão de números naturais: 

- Resolver problemas envolvendo a adição, subtração, multiplicação e 

divisão. 

20pts 



- Calcular o valor de expressões numéricas que envolvam operações de 

adição e subtração. 

- Associar a multiplicação a uma soma de parcelas iguais. 

- Identificar numa multiplicação os fatores e o produto. 

- Reconhecer a impossibilidade da divisão por zero. 

01/04 a 

04/04 

Avaliação Bimestral:  

1 – Números Naturais: 

- Identificar os números naturais. 

- Comparar números por meio dos sinais = , = ≠ < , , ou > . 

- Representar geometricamente os números naturais. 

- Escrever os números naturais em ordem crescente e em ordem 

decrescente. 

- Diferenciar o sucessor e o antecessor de um número. 

- Representar subconjuntos de ℕ . 

 

2 – Adição e subtração com números naturais: 

- Identificar os termos de uma adição e subtração. 

- Identificar os termos de uma multiplicação e divisão. 

- Identificar as propriedades da adição e multiplicação. 

 

3 – Multiplicação e divisão de números naturais: 

- Resolver problemas envolvendo a adição, subtração, multiplicação e 

divisão. 

- Calcular o valor de expressões numéricas que envolvam operações de 

adição e subtração. 

- Associar a multiplicação a uma soma de parcelas iguais. 

- Identificar numa multiplicação os fatores e o produto. 

- Reconhecer a impossibilidade da divisão por zero. 

 

4 – Sequência. 

- Composição de números dispostos em uma determinada ordem 

preestabelecida. 

50pts 

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: 

Individual- Confecção de uma linha do tempo 

 INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE HISTÓRIA 

 O trabalho do historiador. 

 O tempo e a história. 

10pts 

01/03 

Trabalho de Diagnóstico Multidisciplinar (TDM):  

 AS ORIGENS DO SER HUMANO 

 A evolução do ser humano. 

 A vida no Paleolítico. 

 O Neolítico e a Revolução Agrícola. 

 O surgimento do comércio e das cidades. 

 Leitura e interpretação de textos. 

20pts 

01/04 a 

04/04 

Avaliações Bimestrais:  

 AS ORIGENS DO SER HUMANO 

 A evolução do ser humano. 

 A vida no Paleolítico. 

 O Neolítico e a Revolução Agrícola. 

 O surgimento do comércio e das cidades. 

50pts 



 

 O POVOAMENTO DA AMÉRICA 

 A chegada do homem à América. 

 Os modos de vida dos antigos ameríndios. 

 Os mais antigos habitantes do Brasil. 

 Leitura e interpretação de textos. 

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: 

Representar o globo terrestre destacando os principais paralelos e 

meridianos para depois aplicar conceitos de coordenadas geográficas 

10pts 

01/03 

Trabalho Diagnóstico Multidisciplinar - TDM:   

Conteúdos abordados: 

 Introdução à Geografia – material completo 

 Paisagem e lugar 

 Paisagem  

 Lugar e espaço vivido 

 Orientação e localização 

 Orientação  

20pts 

01/04 a 

04/04 

Avaliação Bimestral: 

 Introdução à Geografia – material completo 

 Paisagem e lugar 

 Paisagem  

 Lugar e espaço vivido 

 Orientação e localização 

 Orientação  

 Localização 

 Interpretação cartográfica 

 Aprendendo a ler mapas 

 Representações cartográficas 

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

CIÊNCIAS 

1º BIM 

Valores e Atitudes:  

Participação (05 pontos); 

Assiduidade (05 pontos); 

Pontualidade (05 pontos); 

Relações interpessoais (05 pontos). 

20pts 

Trabalho Bimestral: 

Sistema Solar 
10pts 

01/03 
Trabalho de Diagnóstico Multidisciplinar (TDM):  

O universo; Terra e Lua; Estrutura e dinâmica da Terra. 
20pts 

01/04 a 

04/04 

Avaliações Bimestrais:  

O universo; Terra e Lua; Estrutura e dinâmica da Terra; Fatores 

bióticos e abióticos e, produtores, consumidores e energia. 

50pts 

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 

 10pts 



Trabalhos: 

Dramatização de melodia – 05pts; produção e apresentação de diálogo com 

conteúdos relacionados ao bimestre – 05 pts 

 

01/03 

Trabalho Diagnóstico Multidisciplinar (TDN): 

Interpretação textual; Expressions  of the class; Greetings – Saudações; 

Verb to be – affirmative form; Subject pronouns; Verb to be –contractions; 

Numbers – 0-12 (signs math); Música – Hello (the Beatles); Nacionalities 

and Countries; Emojis. 

20pts 

01/04 a 

04/04 

Avaliações Bimestral: 

Interpretação textual; Expressions  of the class; Alphabet; Greetings – 

Saudações; Verb to be – affirmative, negative and interrogative  forms; 

Subject pronouns; Verb to be –contractions; Numbers – 0-20 (signs math); 

Música – Hello (the Beatles); Nacionalities and Countries; Emojis; Colors; 

Vocabulary: Parts and objects of the house. 

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

ESPANHOL 

1º BIM 

Valores e Atitudes:  

Participação (05 pontos); 

Assiduidade (05 pontos); 

Pontualidade (05 pontos); 

Relações interpessoais (05 pontos). 

20pts 

Trabalho: 

Producción escrita (5 puntos) y presentación oral (5 puntos) en pareja 

(dupla), construyendo un diálogo inédito en español de tema libre.   

10pts 

01/03 

Trabalho Diagnóstico Multidisciplinar (TDM): 

Lectura e interpretación de texto de complejidad básica; presentaciones; 

saludos y despedidas; diálogos sobre presentaciones; el alfabeto y las 

vocales; los pronombres personales; el verbo ser. 

20pts 

01/04 a 

04/04 

Avaliação Bimestral: 

Lectura e interpretación de textos; presentaciones; saludos y despedidas; 

diálogos sobre presentaciones; el alfabeto y las vocales; los pronombres 

personales; el verbo ser; la nacionalidad; “cuento de los nombres”; el aula; 

el recreo; el ambiente escolar; el uso de la b; artículos y contracciones; estar 

y tener; los días de la semana. 

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

ARTE 
1º BIM 

Conteúdo:  

 Artes Visuais 

Desenho e Escultura. 

 Teatro 

Cenografia, relação do corpo com o espaço. 

 Música 

Relações de melodia, harmonia e ritmo na Música. 

 

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; 

 

Avaliação: 

 V. A.; 

 Participação e interesse; 

 Atividades produzidas individuais e coletivas. 

100pts 

TOTAL 100 



DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

REDAÇÃO 
1º BIM 

Conteúdo: 

 Elaboração de textos 

Estrutura de uma redação 

100pts 

APOSTILA  

Objetivo: 

Desenvolvimento da destreza escrita a partir da produção de textos,   

reconhecimento das características do gênero, bem como emprego de 

linguagem informal, de expressões idiomáticas, e etc. 

 

Avaliação: 

Participação e realização das atividades, como: conceito de Redação, 

elaboração de textos e etc. 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

ED. FÍSICA 
1º BIM 

Conteúdo: 

- Jogos Populares 

- Brincadeiras  

 

Objetivo: 

Vivenciar as atividades corporais, estabelecendo relações equilibradas e 

construtivas com o outro, reconhecendo e respeitando características físicas 

e de desempenho de si próprio e dos outros, sem discriminar por 

características pessoais,  

físicas, ou sociais. 

  

Avaliação: 

O acompanhamento do processo de avaliação será continuo através da 

observação do desempenho do educando.  

100pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

ENSINO 

RELIGIOSO 

1º BIM 

Conteúdo:  

O que é religião?  Conceito 

O ser humano / humanismo 

Relação homem x natureza 

 

Objetivos: 

Apresentar ao educando o mudo em que vivemos como lugar digno de 

respeito e preservação. 

Introduzir o educando no conhecimento das mais expressivas experiências 

religiosas do mundo ociental. 

 

Avaliação: 

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

pontualidade na entrega dos trabalhos e participação efetiva em todas as 

atividades propostas.  

100pts 

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. 

 


