
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. MÉDIO. 1º SÉRIE 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

Sociologia 

2º BIM  
 

Valores e atitudes:  

Participação, frequência e comportamento nas aulas realizadas (10  

pontos); cumprimento de prazo na devolução das atividades (10  

pontos). 

20pts 

23/05/2022 
 
 

Trabalho de Diagnóstico Multidisciplinar (TDM):  

 Globalização 

 Desigualdade social e dominação 

OBS: A pontuação das atividades desenvolvidas serão divididas  

entre 20 pontos (TDM) e 10 pontos (trabalho em grupo) 

30pts 
 

24/06/2022 

Avaliações Bimestral 
 Viver em sociedade: desafios e perspectivas das ciências sociais  

 Globalização e novas questões sociais  

 Transformação da sociedade  

 Desigualdade social 

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

Geografia 
 

2º BIM 

Valores e atitudes:  

Exercícios individuais no caderno, participação em debate nas aulas de 

geografia, assiduidade, responsabilidade, pontualidade na entrega das 

tarefas, etc. 

20pts 

Trabalho: Apresentação em grupo sobre a pesquisa bibliográfica dos 

municípios de Roraima. 10pts 

23/05 

Trabalho de Diagnóstico Multidisciplinar (TDM):  

Litosfera: 

 A idade da Terra; 

 Estrutura geológica da Terra; 

 Deriva continental e tectônica de placas; 

 Vulcanismo. Terremoto, maremoto e tsunami; 

 Rochas; 

 Solos; 

 Relevo. 

20pts 

20/06 à 
24/06 

Avaliações Bimestral 

 
Litosfera: 

 A idade da Terra; 

 Estrutura geológica da Terra; 

 Deriva continental e tectônica de placas; 

 Vulcanismo. Terremoto, maremoto e tsunami; 

 Rochas; 

 Solos; 

 Relevo. 

50pts 



Hidrosfera: 

 O ciclo hidrológico; 

 Águas Oceânicas; 

 Águas Continentais. 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

História 

2º BIM 

Valores e atitudes:  

Participação, frequência e comportamento nas aulas realizadas (10  

pontos); cumprimento de prazo na devolução das atividades (10  

pontos). 

20pts 

Trabalho 1º A, B, C E D: serão construídos portfólios, com intuito de 

organizar o processo de aprendizagem, relacionando os principais 

aspectos da economia, sociedade, politica e cultura dos povos estudados.  

Critérios de avaliação: Abordagem coerente de todos os temas 

solicitados, contextualização, clareza, correlação de aspectos gerais e 

definição de principais conceitos.   

Temas relacionados para produção:  povos antigos: Hebreus, Persas, 

China e Grécia. Totalizando quatro portfólios.  

Trabalho 1º E - Será realizado um resumo ou redação com critérios 

previamente definidos, cuja avaliação dar-se-á de forma coletiva e 

individual, relacionado a sala de aula. 

 

10pts 

23/05 

Trabalho de Diagnóstico Multidisciplinar (TDM):  

 Fenícios; 

 Hebreus; 

 Persas; 

 A China antiga. 

Obs: Para cada povo serão englobados aspectos da sociedade, economia, 

cultura, política, religião, além de relações sociais e de trabalho 

desenvolvidas nesta fase da história humana. 

20pts 

20/06 à 
24/06 

Avaliações Bimestral 

 Grécia antiga. 

Obs: serão englobados aspectos da sociedade, economia, cultura, 

política, religião, além de relações sociais e de trabalho desenvolvidas 

nesta fase da história humana.  

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

Educação 
Física  

2º BIM 
 

Valores e atitudes:  

Participação, frequência e comportamento nas aulas realizadas. 20 pts 
20pts 

Atividades Desenvolvidas: 

Gestualidade e a prática da socialização no esporte coletivo. 
50pts 

Avaliação da Etapa:  

Apropriação do conhecimento significativo. 

30pts 
 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 



Língua 
Espanhola 

2º BIM 

Valores e atitudes:  

Participação, frequência e  

comportamento nas aulas (10 pontos); cumprimento de prazo na  

realização das atividades. (10 pontos). 

20pts 

 Exercícios de fixação do conteúdo gramatical com questões objetivas 

e subjetivas.  

 Interpretação e Compreensão de texto. Exposição oral ou escrita do 

que foi compreendido.  

 Tipologia e Gêneros Textuais, fazendo Interdisciplinaridade com 

Língua Portuguesa e Redação  

 Análise de questões de vestibulares da UFRR e de outras instituições 

do Brasil que cobrem a língua espanhola em seus exames de 

admissão.  

 Apostila com o conteúdo do bimestre. 

23/05 

Trabalho de Diagnóstico Multidisciplinar (TDM):  

 Gramática: Género de los sustantivos, Los  

 heterogenéricos, Grado de los adjetivos, Numerales  

 cardinales a partir del cien.  

 Vocabulário: Profesiones.  

 Gênero Textual: Notícia comentada. 

30pts 

20/06 à 
24/06 

Avaliações Bimestral 
A avaliação de conclusão será com questões objetivas e  subjetivas, 

referentes ao estudo da gramática da língua vespanhola, vocabulário e 

compreensão de texto.  

 Gramática: Verbos irregulares del presente de indicativo,  Los 

Demonstrativos, Los numerales ordinales.  

 Vocabulário: Grados de parentesco.  

 Compreensão de texto: Legislación y reportaje. 

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

Inglês 
 

2º BIM 

Valores e atitudes:  

Valores e atitudes (relações interpessoais, pontualidade, assiduidade e 

participação). 

20pts 

Trabalho: trabalho individual manuscrito de leitura, compreensão textual 

e tradução sobre um texto a ser passado aos alunos pelo professor 10pts 

23/05 

Trabalho de Diagnóstico Multidisciplinar (TDM):  

 Ordinal Numbers – lição 4 da apostila (páginas 18 a 24) 

 Verb to Be (Past) – lição 5 da apostila (páginas 25 a 30) 

20pts 

20/06 à 
24/06 

Avaliações Bimestral 
prova subjetiva e objetiva 

Verb to Be (Past Tense);  

There Is...  

There Was; 

Prepositions. – Lição 7 da apostila (páginas 38 a 43) 

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

Artes 2º BIM Valores e atitudes:  20pts 



 Participação - 5 pontos; 

Pontualidade - 5 pontos; 

Assiduidade - 5 pontos; 

Relações interpessoais - 5 pontos 

Conteúdo do 2º Bimestre 

 Conceito :proposição das linguagens 

 Artistas propositores , sua biografia , exemplos de suas obras 

 Características das obras 

 Movimento neoconcreto (explicação e exemplos) 

 A arte de Hélio Oiticica 

 Profissional de expografia, conceito e exemplos   

 A arte de Lygia Clark 

 Expect- atores : explicação 

 A arte de Augusto Boal 

 Dramaturgo? 

 Arte pública (ler a página 56 e pesquisar em outras fontes) 

 Teatro popular de rua: arte híbrida. Material para entender sobre arte 

híbrida: https://youtu.be/xF_y_sqInsk 

 Sopros poéticos ao pé do ouvido. Material para entender sobre sopros 

poéticos (em francês) 

 Teatro jornal, teatro imagem ou teatro fórum. 

Atividades: 

 Leitura de textos  

  Pesquisa sobre o conteúdo 

 Resumo de conteúdos no caderno 

Livro: Arte por toda parte 

 Leitura, estudo e discussões sobre As proposição das li . Montar um 

mapa conceitual no caderno  

 Rodas de conversas (após leitura realizada individualmente) e 

discussões sobre os artistas propositores 

Os pontos serão assim distribuídos: 

 Pontos para cada atividade escrita no caderno 

 Pontos para participação das aulas práticas 

 Pontos para utilização de recursos: figurinos, adereços obras impressa 

entre outros 

 

10pts 

23/05 

Trabalho de Diagnóstico Multidisciplinar (TDM):  

Leitura e montagem do mapa conceitual no caderno 

Capítulo  2 – As proposições das linguagens 

(Aula 1: 27/04/2022) Leitura e mapa conceitual página 50 à 62 

20pts 

https://youtu.be/xF_y_sqInsk


(Aula 2: 04/05/2022) Atividade prática: Cada aluno deverá utilizar como 

recurso: uma camisa e uma folha de papel para participar do teatro 

imagem . (30 pontos) 

(Aula 3: 11/05/2022)  Apresentação do grupo A – Teatro imagem  

(Aula 4: 18/05/2022) Montagem da cena (teatro fórum) 

(Aula 5: 25/05/2022) Apresentação do grupo B – Teatro fórum 

(Aula 6: 01/06/2022) Leitura do texto sobre Arte híbrida.                

Discussões sobre o a arte híbrida 

Apresentações das obras da arte híbrida (20 pontos) 

(Aula 7: 08/06/2022) Apresentação de obras arte híbrida grupo1 

(Aula 8: 15/06/2022) Apresentação de obras arte híbrida grupo2 

20/06 à 
24/06 

Entrega de atividades em atraso 
50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

Matemática 
 

2º BIM 

Valores e Atitudes:  

Exercícios individuais no caderno, participação em debate nas aulas de 

Matemática, assiduidade, responsabilidade, pontualidade na entrega das 

tarefas, etc 

20pts 

Trabalho Resolução de 10(dez) atividades, valendo um ponto cada. 10pts 

23/05 

Trabalho de Diagnóstico Multidisciplinar (TDM):  

Função: 

 Notação e Valor Numérico de uma Função; 

 Domínio, Contradomínio e Imagem de uma Função; 

 Construção do gráfico de uma função; 

 Reconhecimento de uma função através do gráfico; 

 Função crescente e função decrescente; 

 Tipos de função:  

 Função injetora, sobrejetora e bijetora; 

 Função par e função ímpar. 

 Função composta; 

 Função inversa; 

 Função constante; 

20pts 

20/06 à 
24/06 

Avaliações Bimestral 
Prova Sem Consulta 

 

1 – Função: 

 Notação e Valor Numérico de uma Função; 

 Domínio, Contradomínio e Imagem de uma Função; 

 Construção do gráfico de uma função; 

 Reconhecimento de uma função através do gráfico; 

 Função crescente e função decrescente; 

 Tipos de função:  

 Função injetora, sobrejetora e bijetora; 

 Função par e função ímpar. 

50pts 



 Função composta; 

 Função inversa; 

 Função constante; 

2 – Função: 

Função Polinomial do 1º Grau: 

 Coeficientes da Função Polinomial do 1º Grau; 

 Estudo do sinal da Função Polinomial do 1º Grau; 

 Zero ou raiz da Função; 

 Inequação-Produto e inequação-Quociente do 1º Grau; 

Função Quadrática ou Função do 2º Grau: 

 Gráfico da Função Quadrática;  

 Análise dos coeficientes a,b e c da Função Quadrática;  

 Zeros e raízes da Função quadrática; 

 Coordenadas do vértice da parábola; 

 Posição da Parábola com relação ao eixo x; 

 Abscissa do vértice: Crescimento e decrescimento da função 

quadrática; Valor máximo ou valor mínimo da Função Quadrática; 

 Sinal da Função Quadrática; 

 Inequação do 2º Grau; 

 Inequação-Produto e Inequação-Quociente do 2º Grau. 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

Língua 
Portuguesa 

(Língua, 
Linguagem e 

Literatura) 
 

2º BIM 

Valores e Atitudes:  

Participação - 5 pontos; 

Pontualidade - 5 pontos; 

Assiduidade - 5 pontos; 

Relações interpessoais - 5 pontos 

20pts 

Trabalho 

 Mapas Mentais: contexto histórico social e cultural do Trovadorismo e 

Humanismo (6 pontos) 

 Leitura e análise de livro paradidático. (4 pontos) 

“A boca da noite” (Cristino Wapichana, 2017) 

 Leituras em sala de aula 

 Atividade em sala de aula envolvendo: construção de Glossário com 

vocabulário regional; destaque de palavras no sentido conotativo; 

identificação de narrador, personagens, tempo e espaço de narrativa. 

10pts 

23/05 

Trabalho de Diagnóstico Multidisciplinar (TDM):  

 A natureza da linguagem literária (a literatura e suas funções); 

 A linguagem da literatura; 

 A Linguagem verbal e não verbal; 

 Semântica: significação das palavras, ambiguidade na construção do 

texto 

 Elementos da Comunicação e Funções da Linguagem;  

 Denotação e Conotação; 

 As variedades linguísticas na construção do texto 

20pts 



 

20/06 à 
24/06 

Avaliações Bimestral 

 
Língual, Linguagem e Literatura: 

A natureza da linguagem literária: a literatura e suas funções; 

A linguagem da literatura;  

Literatura na Idade Média: Trovadorismo e Humanismo;  

Linguagem Formal / Informal  

Linguagem verbal e não verbal; 

Elementos da Comunicação e Funções da Linguagem;  

Língua e seus conceitos: Língua e Ciência 

Semântica: significação das palavras, campo semântico, hiponímia, 

hiperonímia e polissemia; ambiguidade na construção do texto, 

textualidade, coerência e coesão. 

As variedades linguísticas na construção do texto (História da 

formação linguística de Roraima, pontuando a relação da migração e do 

mecanismo cultural); 

Estudo linguístico da construção textual nas lendas da Região 

(Amazônica, com ênfase nas lendas de Roraima);  

Recursos Estilísticos: Figuras de Linguagem na construção do texto 

(análise dos recursos estilísticos na produção poética da Região 

Amazônica, principalmente de Roraima); 

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

 

2º BIM 
 20pts 

 10pts 

23/05  20pts 

20/06 à 
24/06 

 
50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

 

2º BIM 
 20pts 

 10pts 

23/05  20pts 

20/06 à 
24/06 

 
50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

 

2º BIM 
 20pts 

 10pts 

23/05  20pts 

20/06 à 
24/06 

 
50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

 

2º BIM 
 20pts 

 10pts 

23/05  20pts 

20/06 à 
24/06 

 
50pts 



TOTAL 100 

 

 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/

