
ESTADO DE RORAIMA 
POLICIA MILITAR DE RORAIMA 

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

“Amazônia: Patrimônio dos brasileiros” 
 

EMENTA PARA O 2º BIMESTRE 2022 - ENS. FUND. 6º ANOS 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 
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U
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G
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S

A
 2º BIM 

VALORES E ATITUDES: 

Participação - 5 pontos; 

Pontualidade - 5 pontos; 

Assiduidade - 5 pontos; 

Relações interpessoais - 5 pontos 

20pts 

TRABALHO: 

Produção e Apresentação de um trabalho em equipe com o Tema 

Geral: “ENGLISH AROUND US”  

(Semana de Apresentações: datas serão definidas em sala) 

• Serão realizadas orientações de como realizar o trabalho, bem como 

aulas para avaliar a acompanhar o processo do desenvolvimento do 

mesmo.  

• Disponibilizaremos nas salas a formação dos grupos de forma 

democrática e as datas serão sorteadas após grupos definidos e 

delimitação dos temas estabelecidos. 

Os 10 pontos serão assim distribuídos nos critérios: 

✓   Trabalho em equipe - 2 pontos; 

✓ Produção do trabalho -  4 pontos; 

✓ Desenvoltura da Apresentação - 4 pontos; 

10pts 

23/05 

TRABALHO DE DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR (TDM):  

➢ Capitulo 1 – English around us 

Vocabulary: Countries; Nationalities and Languages 

Grammar: Subject Pronouns & Verb to Be 

➢ Capitulo 2 – English Class 

Vocabulary: School Supplies 

Grammar: Imperative / Plural / Possessive Adjective 

20pts 

20/06 à 

24/06 

AVALIAÇÕES BIMESTRAIS:  

➢ Capitulo 1 – English around us 

Vocabulary: Countries; Nationalities and Languages 

Grammar: Subject Pronouns & Verb to Be 

➢ Capitulo 2 – English Class 

Vocabulary: School Supplies 

Grammar: Imperative / Plural / Possessive Adjective 

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 
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2º BIM 

VALORES E ATITUDES: 

Atividades práticas individuais, em duplas, em pequenos e grandes 

grupos, assiduidade, comportamento/disciplina, respeito aos colegas e a 

professora, interesse, autonomia pontualidade na entrega das atividades.   

20pts 

AVALIAÇÃO PRÁTICA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Brincadeiras e Jogos Intelectivos:  

✓ Brincadeiras (pega rabiola, manja bola, amarelinha, cabo de 

guerra, corrida estafeta, corre corre macuxi, dentre outras)  

Jogos (jogo da memória, quebra-cabeça, jogo de dama, jogo 

uno, jogo de xadrez, jogo da velha, dentre outros) 

 

Esportes:  

✓ De marca e de Rede-quadra dividida ou parede de rebote 

(voleibol, peteca, iniciação ao Pickleball, iniciação ao tênis de 

mesa) 

50pts 



De invasão ( iniciação ao futsal, iniciação ao handebol) 

 

Ginásticas de Condicionamento Físico 

✓ Ginástica natural 

✓ As capacidades físicas (força, velocidade, resistência, 

flexibilidade 

✓ Ginástica rítmica – serie de movimentos 

✓ Alongamento 

Alimentação saudável 

 

Práticas corporais de aventura:  

✓ Aula teórica sobre Práticas corporais de aventura 

✓ Aulas práticas (transpor obstáculos, andar de skate, patins, 

equilibrar-se em cordas) 

MAIO 
 

JUNHO 

AVALIAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA BIMESTRAL: 

✓ Questionário (Quiz) relacionado à Educação Física -  10 ptos 

✓ Produção de jogos intelectivos (jogo da memória, quebra-cabeça) 

- 10 ptos 

✓ Concurso de desenho sobre as aulas de Educação Física/ 

“Projeto Eu amo a Educação Física - Eu me amo”– 10 ptos 

30pts 

 

AVALIAÇÃO PRÁTICA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Brincadeiras e Jogos Intelectivos:  

✓ Brincadeiras (pega rabiola, manja bola, amarelinha, cabo de 

guerra, corrida estafeta, corre corre macuxi, dentre outras)  

Jogos (jogo da memória, quebra-cabeça, jogo de dama, jogo 

uno, jogo de xadrez, jogo da velha, dentre outros) 

 

Esportes:  

✓ De marca e de Rede-quadra dividida ou parede de rebote 

(voleibol, peteca, iniciação ao Pickleball, iniciação ao tênis de 

mesa) 

De invasão ( iniciação ao futsal, iniciação ao handebol) 

 

Ginásticas de Condicionamento Físico 

✓ Ginástica natural 

✓ As capacidades físicas (força, velocidade, resistência, 

flexibilidade 

✓ Ginástica rítmica – serie de movimentos 

✓ Alongamento 

Alimentação saudável 

 

Práticas corporais de aventura:  

✓ Aula teórica sobre Práticas corporais de aventura 

✓ Aulas práticas (transpor obstáculos, andar de skate, patins, 

equilibrar-se em cordas) 

 

 

AVALIAÇÃO: 

✓ No II bimestre a avaliação será diagnóstica, contínua e 

somativa e será realizada durante todo o processo, serão 

empregados critérios e instrumentos diversificados para o 

desenvolvimento das habilidades previstas para o bimestre. 

Assim, o estudante será avaliado ao longo de sua 

participação nas aulas, o que inclui a realização das aulas 

práticas, teóricas, realização de atividades, tarefas de casa, 

produção de materiais, dentre outros. Serão considerados 

os valores e atitudes demonstrados pelos estudantes, tais 

como comportamento, disciplina, respeito à professora e 

aos colegas.   

 

TOTAL 100 



DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

 

2º BIM 

VALORES E ATITUDES: 

Participação (0,05 pontos); 

Assiduidade (0,05 pontos); 

Pontualidade (0,05 pontos); 

Relações interpessoais (0,05 pontos).  

02pts 

25/04 a 
06/06 

PESQUISAS,  ESTUDOS TEÓRICOS E PRÁTICAS TEXTUAIS 

SEMANAIS : 

- Leitura: Livros paradidáticos; 

- Conhecendo os gêneros Literários e não literários;  

- Estrutura textual; 

- Margens esquerda e direita do caderno (formatação de margens); 

- Ortografia; 

- Parágrafos na construção do texto; 

- Repetição das palavras na produção textual (elementos coesivos); 

- Análise para identificação de diferentes Gêneros; 

- Leitura obedecendo a pontuação e acentuação: (^, !, ?, …, “, ´ , . , ;) 

- Acesso ao Khan Academy (realização de atividades na plataforma). 

03pts 

31/05 a 
10/06 

AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO TEXTUAL : 

- Estrutura textual; 

- Parágrafos na construção do texto; 

- Formatação das margens textuais  

- Desenvolvimento de ideias; 

- Reconhecimento de  gêneros.. 

05pts 

TOTAL 10 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

H
IS
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 2º BIM 

VALORES E ATITUDES: 

Pontualidade, assiduidade, participação e relações interpessoais (5,0 

PONTOS CADA) - desenvolvimentos de exercícios individuais e em 

grupo, participação em debates, seminários, pontualidade na entrega de 

atividades, pesquisas, cordialidade no tratar com os colegas e professor, 

dentre outros (observados ao longo do bimestre). 

20pts 

TRABALHO: 

Produção de Jogo Pedagógico: A partir do conteúdo do Egito Antigo, 

China Antiga e Índia Antiga, os alunos em grupos de 3 a 5, vão produzir 

um jogo que possa trazer as características da civilização escolhida. 

Será avaliado o conteúdo (5pts) e criatividade (5pts). 

10pts 

23/05 

TRABALHO DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR (TDM): 

• Egito Antigo 

• China Antiga 

• Índia Antiga 

20pts 

20/06 à 
24/06 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL: 

Astecas, Incas, Maias e Povos Brasileiros 
50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

2º BIM 

VALORES E ATITUDES:  

⚫ participação (nas aulas e nas atividades - listas de exercícios) -  5 

pontos,  

⚫ assiduidade - 5 pontos,  

⚫ pontualidade (na entrega das atividades) - 5 pontos,  

⚫ relações interpessoais (comportamento) - 5 pontos. 

20pts 

O conteúdo do bimestre será: 

Divisibilidade: múltiplos e divisores de um número natural; critérios de 

divisibilidade  e  números primos. 

ATIVIDADES  (Listas de exercícios) 

Durante o bimestre, os alunos receberão 4 listas de exercícios 

(impressas) as quais serão respondidas individualmente em casa e 

entregues ao professor. Cada uma das 4 listas  valerão 2,5 pontos.   

10pts 

R
E

D
A
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Ã

O
 



 

No esquema abaixo, estão discriminados os conteúdos que constarão em 

cada uma das listas: 

• Lista 5: Múltiplos e divisores de um número natural. 

• Lista 6: Critérios de divisibilidade por: 2n (potências de 2), 5n 

(potências de 5), 3 e 9;  crivo de Eratótenes. 

• Lista 7: Critérios de divisibilidade para números compostos - 

obtidos pelo produto de dois primos entre si (6, 10, 12, 77, por 

exemplo); decomposição de um número natural em fatores primos. 

• Lista 8: Conjunto e quantidade de divisores de um número natural;  

tópicos das listas anteriores que precisarem de revisão (os tais 

tópicos serão decididos após a correção das listas anteriores).  

 

As referências serão: 

1. Livro texto (o  que foi entregue ao aluno na escola). 

2. Portal da Matemática. Mais precisamente, parte do módulo 

Divisibilidade, disponível em: 

https://portaldaobmep.impa.br/index.php/modulo/ver?modulo=23 

3. Apostila: Paridade Parte 1 (Portal da Matemática)  disponível em: 

https://cdnportaldaobmep.impa.br/portaldaobmep/uploads/material_te

orico/p5olw2osl9w8s.pdf 

4. Apostila: Iniciação à Aritmética (capítulo 2), disponível em:  

https://cdnportaldaobmep.impa.br/portaldaobmep/uploads/material_teori

co/89z30jmpd6sks.pdf 

 

Observação: A referência 4 será utilizada eventualmente, como 

sugestão de leitura complementar. O objetivo é fornecer  outras 

maneiras de justificar a validade dos critérios de divisibilidade, além das 

apresentadas na referências 2. 

23/05/22 

TRABALHO DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR (TDM): 

⚫ Múltiplos e divisores de um número natural. 

⚫ Critérios de divisibilidade por: 2n (potências de 2), 5n (potências de 5), 3 

e 9; crivo de Eratótenes. 

⚫ Decomposição de um número natural em produto de fatores primos. 

20 pts 

20/06 à 
24/06 

AVALIAÇÃO:  

⚫ Múltiplos e divisores de um número natural. 

⚫ Critérios de divisibilidade. 

⚫ Números primos: Números primos entre si, Crivo de Eratóstenes e 

decomposição de um número natural em produto de fatores primos. 

⚫ Conjunto e quantidade de divisores de um número natural. 

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 
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 2º BIM 

VALORES E ATITUDES: 

Exercícios individuais no caderno; assiduidade; responsabilidade; 

pontualidade na entrega das tarefas; relações interpessoais; participação 

nas atividades práticas. 

20pts 

TRABALHO:  

• Trabalho sobre as células (5,0) 

• Elaboração de mapa mental -Sistema nervoso(5,0) 

10pts 

23/05/22 

TRABALHO DE DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR (TDM):  

• Transformação dos materiais-pág.139 a 140 

• As células-pág.157 a 158 

• Níveis de organização dos seres vivos-pág. 158 a 159 

20pts 

20/06 à 
24/06 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL:  

• As células-pág.157 a 158 

• Níveis de organização dos seres vivos-pág. 158 a 159 

• O sistema nervoso humano- pág.162 a 165 

50pts 

https://portaldaobmep.impa.br/index.php/modulo/ver?modulo=23
https://cdnportaldaobmep.impa.br/portaldaobmep/uploads/material_teorico/p5olw2osl9w8s.pdf
https://cdnportaldaobmep.impa.br/portaldaobmep/uploads/material_teorico/p5olw2osl9w8s.pdf
https://cdnportaldaobmep.impa.br/portaldaobmep/uploads/material_teorico/89z30jmpd6sks.pdf
https://cdnportaldaobmep.impa.br/portaldaobmep/uploads/material_teorico/89z30jmpd6sks.pdf


• Coordenação nervosa- pág. 166 a 167 

• As drogas- pág. 168 a 169 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 
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2º BIM 

VALORES E ATITUDES:  

Participação  5 pontos 

Frequência 5 pontos 

Cumprimento de prazo na devolução das atividades (10 pontos). 

20pts 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

• Leitura de textos e atividade no caderno (20pontos) 

● Seminário : apresentação de diversas figuras religiosas e suas 

funções. Biografias de grandes lideres religiosos como Madre 

Teresa, Papa João Paulo II, Chico Xavier, Ghandi, etc.  

Realização de leitura de texto religiosos acompanhando os elementos 

comuns nos diferentes escritos religiosos. (30 pontos) 

 

Conteúdos: 

Ensinamentos da Tradição Escrita 

Líderes religiosos 

50pts 

AVALIAÇÃO:  

● Participação efetiva nas aulas 

● Organização dos conteúdos no caderno 

● Apresentação do seminário (explicação e mostra de cartaz com 

imagens) 

30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

A
R

T
E

 

2º BIM 
VALORES E ATITUDES: 
Assiduidade, pontualidade em trabalhos, relações interpessoais, 
participação. 

20pts 

26/04/2022 

TEATRO: 

- Modos de produção e circulação 

- Sentidos, sensações e significados no Teatro 

- Elementos visuais no Teatro 

- Elementos cênicos 

- Jogo teatral e a improvisação 

- Teatro Cego 

20pts 

16/05/2022 

MÚSICA:  

- Percussão corporal 

- Maracatu 

- Instalação / Instalação sonora 

- Relação entre sons, objetos que produzem sons no espaço 

- Paisagem sonora 

- Parâmetros do som 

20pts 

31/05/2022 

ARTES VISUAIS:  

- Panorama 

- Paisagem / Paisagem sonora / Instalação sonora 

- Arte Acadêmica: gêneros na pintura 

- Retrato 

- Elemento visual: cor 

20pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

 2º BIM 

VALORES E ATITUDES: 

Pontualidade, assiduidade, participação e relações interpessoais (2,0 

PONTOS CADA) - desenvolvimentos de exercícios individuais e em 

grupo, participação em debates, seminários, pontualidade na entrega de 

atividades, pesquisas... (observados ao longo do bimestre - 10 PONTOS). 

20pts 

TRABALHO BIMESTRAL DO PARADIDÁTICO: 

✓ Sacola poética: declamação e análise poética 
10pts 



Versos de beira rio “para quem gosta de sonhar”  

Literatura regional – poesia roraimense 

Obra bilíngue: português – espanhol  

Autora: Zanny Adairalba  

Editora: Letras e Versos – 1ª EDIÇÃO 2021 

Ilustração: Lindomar Neves Bach  

REDAÇÃO: 

Atividades de leitura e produção de gêneros textuais em acordo ao 

planejamento da disciplina.  

10pts 

23/05/22 

TRABALHO DE DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR (TDM):   

✓ Poema  

✓ Artigo e numeral  

✓ Concordância nominal  

✓ Variedade linguística  

✓ Pronome  

20pts  

20/06 à 
24/06 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL: 

✓ Poema  

✓ Artigo e numeral  

✓ Concordância nominal  

✓ Variedade linguística  

✓ Pronome  

✓ Relato de memórias  

✓ Discurso direto e discurso indireto 

✓ Acentuação das proparoxítonas e oxítonas   

✓ Leitura do paradidático: Versos de beira rio 

40pts 
 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 
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 2º BIM 

VALORES E ATITUDES:  

Relações Interpessoais – 5,0 pts 

Pontualidade – 5,0 pts 

Participação – 5,0 pts 

Assiduidade – 5,0 pts. 

20pts 

TRABALHO: 

Será realizado um trabalho com o tema: As formas de uso, conservação 

e degradação dos solos. Desenvolverão o trabalho em duas aulas, na 

sala e em grupo. 

10pts 

23/05/22 

TRABALHO DE DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR (TDM):  

UNIDADE 4: O PLANETA TERRA E A COSTRA TERRESTRE 

• Capítulo 1: A Terra e seus movimentos  

• Capitulo 2: Os sistemas e a estrutura da Terra. 

20pts 

20/06 à 
24/06 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL: 

UNIDADE 5: FORMAÇÃO E MODELAGEM DO RELEVO TERRESTRE 

• Capítulo 1: Agentes internos do relevo 

• Capítulo 2: Agentes externos do relevo 

• Capítulo 3: As formas do relevo 

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

 2º BIM 

VALORES E ATITUDES (V.A.):  

-Participação: em atividades propostas orais e escritas (5,0);  

-Assiduidade/frequência e postura nas aulas - (5,0 pontos);  

-Pontualidade: cumprimento de prazos na realização e entrega das 

atividades propostas(5,0);  

-Relações interpessoais: aspectos de espirito de equipe e colaboração 

durante a realização de atividades/trabalhos coletivos. (5,0 pontos). 

20pts 

CONTEÚDOS – 2º BIMESTRE : Unidades II e III do Livro + 

conteúdos/materiais complementares impressos e no caderno.  

 

10pts 
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EIXOS TEMÁTICOS PARA LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS  

(contextos temáticos a serem lidos e interpretados)  

- Las varias e diferentes composiciones familiares en la 

contemporaneidad (¿Qué es una familia ensamblada);  

- Las formas de cuidado y preservación del medio ambiente en el mundo 

(reflexiones sobre el futuro del medio ambiente);  

- Vocabulario en contexto: la familia, los animales, el medio ambiente.  

GÉNEROS DISCURSIVOS (tipología textual; tipos de texto)  

-Sinopsis de películas  

-Crónicas familiares  

-Música  

-Noticias  

ESTUDOS DO LÉXICO (o campo semântico; vocabulário em contexto)  

- Palabras del campo de: La familia; los animales; el medio ambiente.  

GRAMÁTICA  

- Pronombres posesivos/pronombres sujetos; Los numerales cardinales; 

el tiempo verbal presente de indicativo de los verbos amar, beber, vivir, 

gustar.  

- Los heterogéneos (cambios del género de las palabras portugués x 

español).  

 

ATIVIDADES E TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO BIMESTRE:  

1-Atividades de leitura e interpretação de textos (impressas e no 

caderno); atividades do conteúdo gramatical com questões objetivas e 

subjetivas referentes às unidades II e III do livro texto-base, páginas 31 a 

68. Atividades que serão mediadas fazendo Interdisciplinaridade com 

Língua Portuguesa, História, Geografia e Ciências (5,0pts);  

2-Exposição oral (participação de debates em sala – 2,5 pts/VA) e 

escrita (2,5pts/VA) do que foi compreendido nas Unidades I e II do livro 

+ material complementar extra, proposto ao longo do bimestre (extensão 

lexical/vocabulário + interpretação textual + construcción argumentativa + 

exercícios).  

3-Trabalho: Taller de escritura y reescritura (páginas 61, 62) – redactar 

el título de una noticia acerca de la extinción de animales + noticia acerca 

de soluciones colectivas ante problemas ambientales. (5,0pts). 

 

23/05/22 

TRABALHO DE DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR (TDM):  

Unidade II – Cine en casa: ¡a convivir con la familia y la pandilla! 

(páginas 31 a 51 do livro + material complementar).  

- Lectura e interpretación del texto “La familia”, de Pimpinela y del texto 

“Muevete”, de Rubén Blades;  

- Música; Sinopsis de películas; crónicas familiares;  

- El árbol genealógico (miembros de la familia);  

- Pronombres posesivos/pronombres sujetos; Los numerales cardinales. 

20pts 

20/06 à 
24/06 

AVALIAÇÃO BIMESTRE:  

Unidade III – Noticias de nuestro entorno: ¡a cuidar el medio 

ambiente! (páginas 52 a 70 + material complementar).  

- Lectura e interpretación de textos (La extinción de los animales; El medio 

ambiente: soluciones ante problemas ambientales);  

- Géneros discursivos: Música; Noticias, cortometraje;  

- Pronombres posesivos/pronombres sujetos; Los numerales cardinales  

- El tiempo verbal presente de indicativo de los verbos amar, beber, vivir, 

gustar.  

- Los heterogéneos (cambios del género de las palabras portugués x 

español)  

50pts 

TOTAL 100 
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✓ As datas e conteúdos poderão ser alterados a critério da administração. Se isso ocorrer, os 

estudantes serão informados em sala e/ou pelo site www.colegiopmrr.com.br e pelo facebook do CME-

PMRR. 

✓ Os trabalhos apresentarão datas específicas de entrega. Caso o aluno não entregue e/ou apresente 

na data marcada, terá uma última oportunidade de realizar um OUTRO trabalho caso o mesmo esteja 

justificado perante requerimento ao colégio. E terá data remarcada para entrega do novo trabalho a ser 

avaliado. Após o prazo de 48h sem apresentação do requerimento o trabalho não poderá ser recebido e 

nem validado e o professor atribuirá 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. 

 

 

http://www.colegiopmrr.com.br/

