
ESTADO DE RORAIMA 
POLÍCIA MILITAR DE RORAIMA 

COLÉGIO MILITAR ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
“CEL PM DERLY LUIZ VIEIRA BORGES” 
 “Amazônia: Patrimônio dos brasileiros” 

 
EMENTA DAS DISCIPLINAS PARA O 1º BIMESTRE 2022 – ENS. FUND – 6º ANO   

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

1º BIM 

VALORES E ATITUDES:  

 participação (5 pontos),  

 assiduidade (5 pontos),  

 pontualidade (5 pontos),  

 relações interpessoais (5 pontos). 

20pts 

TRABALHO: 

 Listas de exercícios: 

 Lista 1: adição, subtração, multiplicação e divisão de números 
naturais; comparação e representação de números naturais na reta 
numérica (2 pontos). 

 Lista 2:  potenciação, raiz quadrada e expressões numéricas (2 
pontos). 

 Lista 3: Noções primitivas: ponto reta e plano, semirretas e 
segmentos de retas, ângulos, posições relativas de retas ( 2pontos). 

 Lista 4: Classificação das figuras geométricas, polígonos, triângulos 
e quadriláteros (2 pontos). 

 Lista 5: Poliedros, prismas, pirâmides, relação de Euler, cilindro, 
cone e esfera (2 pontos). 

10pts 

17/03 

TDM – TRABALHO DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR: 

Adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais; 

comparação e representação de números naturais na reta numérica; 

potenciação, raiz quadrada e expressões numéricas. 

20pts 

07/04 a 

13/04 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL:  

 Números naturais. Adição, subtração, multiplicação e divisão de 

números naturais; comparação e representação de números 

naturais na reta numérica; potenciação, raiz quadrada e 

expressões numéricas;   

 Geometria. Noções primitivas: ponto reta e plano, semirretas e 

segmentos de retas, ângulos, posições relativas de retas; 

classificação das figuras geométricas, polígonos, triângulos e 

quadriláteros; poliedros, prismas, pirâmides, relação de Euler, 

cilindro, cone e esfera. 

50pts 

TOTAL 100 

H
IS

T
Ó

R
IA

 

1º 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 

professora, dentre outros (observados ao longo do bimestre). 

20pts 

TRABALHO: 
Serão realizadas pequenas produções em sala de aula (mapas 
conceituais e atividades escritas), cuja avaliação dar-se-á de forma 
coletiva e individual, relacionado a sala de aula. 

10pts 

17/03 

TDM – TRABALHO DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR: 

 Noções básicas de História 

 Primeiros habitantes da América 

20pts 

07/04 a 

13/04 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL: 

 Civilizações da Ásia e África: Mesopotâmia e Egito 
50pts 

TOTAL 100 



DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

L
ÍN

G
U

A
 I

N
G

L
E

S
A

 

1º BIM 

VALORES E ATITUDES:  

 participação (5 pontos),  

 assiduidade (5 pontos),  

 pontualidade (5 pontos),  

relações interpessoais (5 pontos). 

20pts 

TRABALHOS: 
Dramatização de melodia – 05pts; produção e apresentação de diálogo 
com conteúdos relacionados ao bimestre 

10pts 

17/03 

TDM – TRABALHO DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR: 
 Interpretação textual; Expressions of the class; Greetings – Saudações; 

Música – Hello (the Beatles); Nacionalities and Countries; Emojis. 
20pts 

07/04 a 

13/04 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL: 

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

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

Capitulo 1 – English around us 

Vocabulary: Countries; Nationalities and Languages 

Grammar: Subject Pronouns & Verb to Be 

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

 

F
ÍS

IC
A

 

1º BIM 

VALORES E ATITUDES: 

Participação, frequência e comportamento nas aulas realizadas 

presencialmente. (20 pontos);  
20pts 

CONTEÚDOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NO 1° BIMESTRE:  

Danças; Ginástica e Esportes 50pts 

AVALIAÇÃO DA ETAPA: 

O aluno será avaliado ao longo do bimestre, conforme especificado 

neste documento. 

30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

E
N

S
IN

O
 R

E
L

IG
IO

S
O

 

1º BIM 

VALORES E ATITUDES: 

Participação, frequência e comportamento nas aulas (10 pontos); 

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

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DO ENSINO 

REMOTO: 

● Leitura de textos  

● Pesquisa sobre o conteúdo 

● Seminário  

● Podcast individual 

● Resumo de conteúdos 

 

CONTEÚDOS:  

● Crenças religiosas e filosofia de vida 

1. Tradição Escrita: Registro dos ensinamentos Sagrados  
2. Leitura de textos históricos sagrados  
3. Depoimentos ou explanação de membros de filosofia de vida 

(palestras, roda de conversa, entrevistas gravadas ou ao vivo)  
        
 

20pts 



AVALIAÇÃO:  

 Atividade avaliativa (escrtita) 

● Participação efetiva nas aulas 

 

VALORES E ATITUDES: Participação, frequência e comportamento 

nas aulas (10 pontos); cumprimento de prazo na devolução das 

atividades (10 pontos). 

 

50pts 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DO ENSINO 

REMOTO: 

● Leitura de textos  

● Pesquisa sobre o conteúdo 

● Seminário  

● Podcast individual 

● Resumo de conteúdos 

 

Conteúdos da  

● Crenças religiosas e filosofia de vida 

3. Tradição Escrita: Registro dos ensinamentos Sagrados  
4. . Leitura de textos históricos sagrados  

         3. Depoimentos ou explanação de membros de filosofia de vida 
(palestras, roda de conversa, entrevistas gravadas ou ao vivo)  

30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

R
E

D
A

Ç
Ã

O
 

1º BIM 

VALORES E ATITUDES:  
Participação (0,5 pontos); 
Assiduidade (0,5 pontos); 
Pontualidade (0,5 pontos); 
Relações interpessoais (0,5 pontos). 

02pts 

ATIVIDADE DIAGNÓSTICA: 

.  Produção textual; 

. Conversa informal. 

 

ATIVIDADES INDIVIDUAIS: 

 . Leituras de paradidáticos em pdf 

1. Livro = Título: “Como Escrever um Texto” 

Autor: Celina Sousa 

Instituição: Escola do Saber 

Ano: 2020 – 1ª Edição 

Nº de Páginas: 008 

Tipo: Livro Digital, Formato: pdf 

 

2. Livro = Título: “Preservando o Meio Ambiente: para Crianças! “ 

Autora: Lidiane Medeiro 

 .  Produção de pequenos resumos; 

 .  Pesquisas; 

 .  Tipos de textos; 

 .  Produção de textos literários e não literários; 

 .  Produção de textos narrativos.  

– Gênero textual: 

 . Carta argumentativa; 

 . Notícias de jornais; 

 . Pesquisas e debates; 

 

 51º Concurso Internacional de redação de cartas dos Correios. 

Tema: “Escreva uma carta a uma pessoa influente para explicar 

por que e de que forma ela poderia tomar iniciativas para 

combater a crise climática.” 

08pts 

TOTAL 10 



DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

L
ÍN

G
U

A
 P

O
R

T
U

G
U

E
S

A
 1º 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... (observados ao longo do bimestre). 

20pts 

TRABALHO BIMESTRAL: 

 Portfólio literário: A reforma da natureza  10pts 

REDAÇÃO: 

Atividades de leitura e produção de gêneros textuais em acordo ao 

planejamento da disciplina.  
10pts 

17/03 

TDM – TRABALHO DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR: 
 Leitura e interpretação textual conforme descritores;  

 Substantivo: classificação e flexões;  

 Adjetivo; 

 Locução adjetiva;  

 Flexão do adjetivo;  

 Prefixo e sufixo na formação de palavras;  

20pts 

07/04 a 

13/04 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL: 

 Gêneros textuais: Conto; Poema; Romance; Tela; 

 Substantivo: classificação e flexões;  

 Adjetivo; 

 Locução adjetiva;  

 Flexão do adjetivo;  

 Prefixo e sufixo na formação de palavras;  

 Leitura do paradidático: A reforma da Natureza 

40pts 

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. 

 


