
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 – 7º ANO 

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: 

Realização de atividades Individuais e em grupo, conforme orientações do 

professor. 

10pts 

01/03 

Trabalho de Diagnóstico Multidisciplinar (TDM): 

Unidade 1 – Números Inteiros, Unidade 2 – Adição e subtração com 

números inteiros  

20pts 

01/04 a 

04/04 

Avaliação Bimestral: 

Unidade 1 – Números Inteiros, Unidade 2 – Adição e subtração com 

números inteiros, Unidade 3 - Números Inteiros – Outras operações 

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 em grupo: Seminário 

 A ORIGEM E EXPANSÃO DO ISLÃ 

 O nascimento do islã. 

 A formação do Império Muçulmano. 

 Religião, cultura e ciência no mundo mulçumano. 

10pts 

01/03 

Trabalho de Diagnóstico Multidisciplinar (TDM):  

 A FORMAÇÃO DA EUROPA FEUDAL 

 Os germânicos na Europa medieval. 

 O Reino Franco. 

 O feudalismo na Europa. 

 O cotidiano da Europa feudal. 

20pts 

01/04 a 

04/04 

Avaliações Bimestrais:  

 A FORMAÇÃO DA EUROPA FEUDAL 

 Os germânicos na Europa medieval. 

 O Reino Franco. 

 O feudalismo na Europa. 

 O cotidiano da Europa feudal. 

 

 REINOS E POVOS DA ÁFRICA 

 Reinos islamizados do Sahel. 

 O comércio caravaneiro. 

 Povos iorubas e bantos. 

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

GEOGRAFIA 1º BIM 

Valores e Atitudes:  

Participação (05 pontos); 

Assiduidade (05 pontos); 

Pontualidade (05 pontos); 

20pts 



Relações interpessoais (05 pontos). 

Trabalho em grupo: 

 Cartografando: os alunos irão fazer a representação da divisão 

política e administrativa do Brasil, seguindo as orientações dadas 

pela professora. 

10pts 

01/03 

Trabalho Diagnóstico Multidisciplinar (TDM):   

Conteúdos abordados: 

 O território brasileiro 

 Características gerais do Brasil 

 Formação do território brasileiro 

A divisão política do Brasil  

20pts 

01/04 a 

04/04 

Avaliação Bimestral: 

 O território brasileiro 

 Características gerais do Brasil 

 Formação do território brasileiro 

 A divisão política do Brasil 

 A população brasileira 

 A formação do povo brasileiro 

 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 

1º BIM 

Valores e Atitudes:  

Participação (05 pontos); 

Assiduidade (05 pontos); 

Pontualidade (05 pontos); 

Relações interpessoais (05 pontos). 

20pts 

Trabalho:  

Biomas brasileiros 
10pts 

01/03 

Trabalho de Diagnóstico Multidisciplinar (TDM):  

Biomas e desenvolvimento sustentável: Biosfera; Biomas; 

Ecossistemas; Preservação e desenvolvimento sustentável.  

Biomas brasileiros: Florestas (Floresta amazônica, Mata dos Cocais, 

Mata Atlântica e Mata de Araucárias).  

20pts 

01/04 a 

04/04 

Avaliação Bimestral: 

Biomas e desenvolvimento sustentável: Biosfera; Biomas; 

Ecossistemas; Preservação e desenvolvimento sustentável.  

Biomas brasileiros: Florestas (Floresta amazônica, Mata dos Cocais, 

Mata Atlântica e Mata de Araucárias); Formações abertas (Cerrado, 

Caatinga e Campos) e, Pantanal e Manguezais. 

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 

Trabalhos: 

Tradução e interpretação textual – 02pts; Produção de um horário escolar e 

cartazes de revisão de conteúdos e apresentação de conteúdos 

relacionados ao bimestre – 08 pts 

 

10pts 



01/03 

Trabalho Diagnóstico Multidisciplinar (TDM): 

Interpretação textual; Teste Diagnóstico; Review the Verb to be/ Can / There 

is/are; Present continuous; School subject, objects and commands. 

(schedule). 

20pts 

01/04 a 

04/04 

Avaliações Bimestral Escrita: 

Interpretação textual; Teste Diagnóstico; Review the Verb to be/ Can / 

There is/are; Present continuous; School subject, objects and commands. 

(schedule); To can; WH-questions; Vocabulary – kinds of art; Possessive 

adjective 

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 (individual): construcción de un “mapa” representando y 

describiendo el trayecto del centro de la ciudad hasta el cole, utilizando el 

vocabulario de localización y los establecimientos comerciales.   

10pts 

01/03 

Trabalho Diagnóstico Multidisciplinar (TDM): 

Lectura e interpretación de texto de complejidad básica; Ubicarse en la 

ciudad; mi barrio; la ll y la l; haber y tener; verbos irregulares 

de la 1 conjugación; palabras que indican lugar. 

20pts 

01/04 a 

04/04 

Avaliação Bimestral: 

Lectura e interpretación de textos de complejidad básica; Ubicarse en la 

ciudad; mi barrio; la ll y la l; haber y tener; verbos irregulares de la 1 

conjugación; palabras que indican lugar; texto; el desayuno; la merienda; la 

cena; el almuerzo; la salud y la comida; la m y la n; muy y mucho; verbos 

irregulares de la segunda conjugación en presente de indicativo.  

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

ARTE 
1º BIM 

Conteúdo:  

 Linguagens Artísticas (Artes visuais, Arte Cênica, Música, Dança). 

 

Objetivo: 

 Experimentar e conhecer materiais, instrumentos e procedimentos 

artísticos diversos em Arte ( Artes Visuais, Artes Cênicas, Dança e 

Música), de modo que os utilize nos trabalhos pessoais, 

identificando-os e interpretando-os nas apreciações e 

contextualizando-os culturalmente. 

 

Avaliação: 

 V. A.; 

 Participação e interesse; 

 Atividades produzidas 

individuais e coletivas. 

100pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

ED. FÍSICA 1º BIM 

Conteúdo:  

- Vôlei  

- Valências motoras  

 

Objetivo:  

- Conhecer e vivenciar as diversas possibilidades da prática corporal, 

apreendendo os elementos que as caracterizam. 

100pts 



- Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade em situações 

educacionais, lúdicas e esportivas. 

 

Avaliação: 

O acompanhamento do processo de avaliação será continuo através da 

observação do desempenho do educando.  

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

ENSINO 

RELIGIOSO 

1º BIM 

Conteúdo:  

 Valores das tradições religiosas: Ética, Moral. 

 Valores ideológicos. 

 Educação para o exercício da cidadania. 

 

Objetivos:  

Formar a uma consciência moral, religiosa e humana para o exercício da 

cidadania como um todo. 

Conhecer para favorecer a formação da consciência apoiada nos valores 

humanos e religiosos; descobrir os contra valores que ferem a crença e a 

vida humana.  

 

Avaliação: 

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

pontualidade na entrega dos trabalhos e participação efetiva em todas as 

atividades proposta. 

100pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

REDAÇÃO 

1º BIM 

Valores e Atitudes:  

Participação (0,25 pontos); 

Assiduidade (0,25 pontos); 

Pontualidade (0,25 pontos); 

Relações interpessoais (0,25 pontos). 

1,0pts 

Atividades de produção no caderno e apostila:  

 Atividades de leitura, compreensão e escrita 
2,0pts 

Produção Textual:  

 Mito 

 Tira HQs  

4,0pts 

01/04 a 

04/04 

Avaliação de Interpretação Literária  

A personagem no texto narrativo 

 Tira HQs  

 Mito 

 

O tempo no texto narrativo 

 História de Aventuras narrativa 

 Notícia. 

3,0pts 

TOTAL 10 

 

 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. 

 


