
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 A 3ª ETAPA 2021 – E.F. – 7º ANO 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

L
ÍN

G
U

A
 P

O
R

T
U

G
U

E
S

A
 

 

OUTUBRO 

NOVEMBRO 

DEZEMBRO 

VALORES E ATITUDES: Participação, frequência e comportamento 

nas aulas realizadas por videoconferência, através do Google Meet (10 

pontos); cumprimento de prazo na devolução das atividades enviadas 

pela plataforma Google Sala de Aula (10 pontos). 

20pts 

CONTEÚDOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NA 3ª ETAPA DO 

ENSINO REMOTO: 

Leitura:Livros paradidáticos: 1. Literatura de Cordel - Roraima Terra 

que amo! Autor: Lindomar Neves Bach; 2. Literatura de Cordel - Todos 

pela Covid 19, autor: Lindomar Neves; 3. Guto, o ogrinho - Amigo da 

Natureza, autor: Lindomar Neves Bach. (encontrado em Bancas de 

jornais no centro de Boa Vista e no  CME, o autor marcará um dia para 

estar na escola com os livros) 

Filme: Hoje é dia de Maria. Direção: Luiz Fernando 

Carvalho.Brasil,2006. 40 min.  

Livro didático: Tecendo Linguagens:Unidade 3, inicia na página 152 

dos capítulos 5 e 6, Unidade 4 dos capítulos 7 e 8. 

Capítulo 5 :Tema O livro em minha vida; 
Práticas de leituras, conhecendo os autores (Cordel, Lenda, 
Romance, reportagem, artigo de opinião e Conto); 
Leitura, interpretação e compreensão textual; 
Elementos que compõe uma narrativa ficcional;                  
Estrutura das palavras (radical,morfemas:afixos e desinências); 
Figuras de linguagem; 
Reflexão sobre o uso da Língua:  
Advérbio e locução adverbial; 
Coesão e coerência; pontuação; 
Termos essenciais e integrantes da oração; 
Período composto e oração coordenada 
Conjunções coordenativas; 
De olho na escrita: 
Mas e Mais 
onde e aonde 
Por que, porque, por quê, porquê; 
Acento diferencial; 

50pts 

AVALIAÇÃO DA ETAPA:  

Avaliação sistemática on-line do conteúdo ensinado nesta etapa; 

Avaliação durante todo o processo de desenvolvimento de atividades 

e participações interativas. 

30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

 

 

JULHO 

AGOSTO 

SETEMBRO 

VALORES E ATITUDES:  

Participação, frequência e comportamento nas aulas realizadas por 

videoconferência, através do Google Meet (10 pontos);  

Cumprimento de prazo na devolução das atividades enviadas pela 

plataforma Google Sala de Aula (10 pontos). 

20pts 



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DO ENSINO 

REMOTO: 

Atividade 1: Exercício avaliativo pelo forms sobre Área de figuras 

planas (triângulos e quadriláteros). (10 pontos) 

Atividade 2:  Exercício avaliativo pelo forms sobre 

Triângulos(construções, condições de existência e ângulos internos  

(10 pontos) 

Atividade 3:Atividade pelo forms sobre circunferências(construção e 

comprimento), polígonos regulares(quadrado e triângulo) e gráficos 

estatísticos(análise e interpretações) (20 pontos) 

Atividade 4: Recomendações ,durante a etapa, na Khan Academy. (10 

pontos) 

50pts 

AVALIAÇÃO DA ETAPA:  

Área das figuras planas, triângulos, circunferência e gráficos 

estatísticos. 

Envio do teste, via link por google forms, respeitando o prazo e horário. 

30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

H
IS

T
Ó

R
IA

 

OUTUBRO 

NOVEMBRO 

DEZEMBRO 

VALORES E ATITUDES:  

 Participação, frequência e comportamento nas aulas 

realizadas por videoconferência, através do Google Meet - 10 

pontos;  

 Cumprimento de prazo na devolução das atividades enviadas 

pela plataforma Google Sala de Aula - 10 pontos. 

20pts 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DO ENSINO 

REMOTO: 

 Atividades com questões subjetivas e objetivas; 

 Produção de mapas mentais sobre os conteúdos estudados; 

 Produção de textos-resumos, quadros-comparativos e roteiros 

dirigidos de estudos; 

 Jogos e desafios pedagógicos; 

 

CONTEÚDOS:  

Cap. 05 – Colonização espanhola e inglesa na América / p. 82 a 102; 

  

UNIDADE III – A CONSTRUÇÀO DO IMPÉRIO PORTUGUÊS NA 

AMÉRICA 

Cap. 09 – Expansão das fronteiras da América portuguesa / p. 152 a 

168; 

 

UNIDADE IV – MUDANÇAS NA ECONOMIA DO MUNDO 

OCIEDENTAL 

Cap. 10 – A mineração na América portuguesa / p. 172 a 188. 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 O cap. 11 foi trabalhado antecipadamente na 1ª etapa, quando 

falamos sobre o Mercantilismo, enquanto política econômica, 

suas características e tipos; 

 O cap. 08 já foi trabalhado na 2ª etapa, mas reforçaremos as 

questões temáticas sobre resistência e cultura escrava negra. 

 

ATIVIDADES: 

Atividade para responder no caderno / cap. 08 – resolução das 

questões do APROFUNDANDO de 01 a 04 das páginas 150 e 151. – 

Sua resolução e apresentação entra na avaliação de V.A. 

 

50pts 



Atividade 13 / cap. 05– todas as questões do RECAPITULANDO (17 

questões, p. 85, 89, 91, 93, 97 e 99), respondidas em arquivo Word, 

que deve ser anexado como arquivo pela plataforma. – Valor – 10 

pontos 

Pergunta-chave: 02 pontos; 

 

Atividade 14 - tema: resistência e cultura escrava negra – sua 

resolução e entrega no prazo, pode auxiliar na nota da avaliação 

da 3ª etapa. 

 

Atividade 15 / cap. 09: todas as questões do RECAPITULANDO (11 

questões, p. 155, 157, 159, 161 e 162), respondidas em arquivo Word, 

que deve ser anexado como arquivo pela plataforma – Valor –08 

pontos;  

Atividade 16 / cap. 09: com questões objetivas e subjetivas através do 

Google Forms – Valor: 10 pontos;  

Pergunta-chave: 02 pontos; 

 

Atividade 17 / cap. 10: todas as questões do RECAPITULANDO (15 

questões, p. 175, 177, 179, 181, 183 e 185), respondidas em arquivo 

Word, que deve ser anexado como arquivo pela plataforma – Valor – 

08 pontos;  

Atividade 18 / cap. 10: com questões objetivas e subjetivas através do 

Google Forms. – Valor: 08 pontos; 

Pergunta-chave: 02 pontos; 

AVALIAÇÃO DA 3ª ETAPA:  

A avaliação de conclusão de cada etapa, terá questões subjetivas e 

objetivas, as mesmas contemplarão os seguintes conteúdos: 

 

Cap. 05 – Colonização espanhola e inglesa na América / p. 82 a 102; 

Cap. 09 – Expansão das fronteiras da América portuguesa / p. 152 a 

168; 

Cap. 10 – A mineração na América portuguesa / p. 172 a 188. 

30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

C
IÊ

N
C
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S

 

OUTUBRO 

NOVEMBRO 

DEZEMBRO 

 

VALORES E ATITUDES: 

Participação, frequência e comportamento nas aulas realizadas por 

videoconferência, através do Google Meet (10 pontos); cumprimento 

de prazo na devolução das atividades enviadas pela plataforma Google 

Sala de Aula (10 pontos). 

20pts 

CONTEÚDOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NA 3ª ETAPA DO 

ENSINO REMOTO: 

Reino Vegetal e Reino Animal 

Relações ecológicas e ecossistemas brasileiros 

Calor e Temperatura 

50pts 

AVALIAÇÃO DA ETAPA: 

Reino Vegetal e Reino Animal 

Relações ecológicas e ecossistemas brasileiros 

Calor e Temperatura 

30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

 

OUTUBRO 

NOVEMBRO 

DEZEMBRO 

 

VALORES E ATITUDES: 

❖ Participação, frequência e comportamento nas aulas realizadas por 

videoconferência, através do Google Meet (10 pontos); 

❖ Cumprimento de prazo na devolução das atividades enviadas pela 

plataforma Google Sala de Aula (10 pontos). 

20pts 



CONTEÚDOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NA 2ª ETAPA DO 

ENSINO REMOTO: 

❖ Leitura de fragmentos da Literatura Infanto-Juvenil “Don Quijote de 

la Mancha” utilizando um clássico adaptado (por Orígenes Roberta 

Amendola). (10 pontos) 

❖ Conhecer Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes como 

obra fundamental da literatura hispânica universal. (10 pontos) 

❖ Reflexão sobre os personagens da narrativa. (10 pontos) 

❖ Identificação do léxico do fragmento textual. 

❖ Criação de um Fanzini (20 pontos) 

❖ Las perífrases de gerúndio. 

50pts 

AVALIAÇÃO DA ETAPA: 

A avaliação se dá no processo educativo, de maneira dinâmica e 

permanente, considerando como o aluno desenvolve as atividades 

propostas ao longo da etapa. Além disso, também será feito uma 

prova escrita com questões objetivas. 

CONTEÚDOS 

❖ - Leitura de fragmentos da Literatura Infanto-Juvenil “Don Quijote de 

la Mancha” utilizando um clássico adaptado (por Orígenes Roberta 

Amendola). 

❖ - Las perífrases de gerúndio. 

30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

R
E

D
A

Ç
Ã

O
 

 

OUTUBRO 

NOVEMBRO 

DEZEMBRO 

VALORES E ATITUDES: 

Participação, frequência e comportamento nas aulas realizadas por 

videoconferência, através do Google Meet (10 pontos); cumprimento 

de prazo na devolução das atividades enviadas pela plataforma Google 

Sala de Aula (10 pontos). 

Pontuação a ser aplicada na disciplina de Língua Portuguesa 

20pts 

CONTEÚDOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NA 3ª ETAPA DO 

ENSINO REMOTO: 

● Uso da vírgula em vocativos e apostos; 

● Intertextualidade explícita e implícita; 

● Conotação e denotação; 

● Como evitar a repetição de palavras: coesão referencial. 

50pts 

AVALIAÇÃO DA ETAPA: 

● Elaboração de textos; 

● Resolução de questões/atividades propostas por meio da leitura de 

produções literárias. 

30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

E
N

S
IN

O
 R

E
L

IG
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S
O

 

OUTUBRO 

NOVEMBRO 

DEZEMBRO 

VALORES E ATITUDES: 

Participação, frequência e comportamento nas aulas realizadas por 

videoconferência, através do Google Meet (10 pontos); cumprimento 

de prazo na devolução das atividades enviadas pela plataforma Google 

Sala de Aula (10 pontos). 

20pts 

CONTEÚDOS 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos 

 A liberdade de crença. 

Conteúdos da 2ª etapa do ensino remoto 

> Declaração Universal dos Direitos Humanos, destacando o respeito 

à liberdade religiosa. 

> Direito à liberdade de consciência, crença ou convicção, 

questionando concepções e práticas sociais que a violam. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NA 2ª ETAPA DO ENSINO 

REMOTO: 

50pts 

L
ÍN

G
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A
 E

S
P

A
N

H
O

L
A

 



● Participação nas aulas online (fórum - participação no chat) 

● Leitura de textos 

● Pesquisa sobre o conteúdo 

● Resumo de conteúdos 

● Seminário e apresentação nas aulas online 

AVALIAÇÃO DA ETAPA: 

● Atividade teste no classroom 
30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 -

 D
 

OUTUBRO 

NOVEMBRO 

DEZEMBRO 

VALORES E ATITUDES:  

Participação, frequência e comportamento nas aulas realizadas por 

videoconferência, através do Google Meet (10 pontos);  

Cumprimento de prazo na devolução das atividades enviadas pela 

plataforma Google Sala de Aula (10 pontos). 

20pts 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DO ENSINO 

REMOTO: 

Atividade 1: Exercício avaliativo pelo forms sobre Área de figuras 

planas (triângulos e quadriláteros). (10 pontos) 

Atividade 2:  Exercício avaliativo pelo forms sobre Triângulos 

(construções, condições de existência e ângulos internos (10 pontos) 

Atividade 3:Atividade pelo forms sobre circunferências (construção e 

comprimento), polígonos regulares (quadrado e triângulo) e gráficos 

estatísticos (análise e interpretações) (20 pontos) 

Atividade 4: Recomendações ,durante a etapa, na Khan Academy. (10 

pontos) 

50pts 

AVALIAÇÃO DA ETAPA:  

Área das figuras planas, triângulos, circunferência e gráficos 

estatísticos. 

Envio do teste, via link por google forms, respeitando o prazo e horário. 

30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

A
R

T
E

 

OUTUBRO 

NOVEMBRO 

DEZEMBRO 

VALORES E ATITUDES: Participação, frequência e comportamento 

nas aulas realizadas por videoconferência, através do Google Meet (10 

pontos); cumprimento de prazo na devolução das atividades enviadas 

pela plataforma Google Sala de Aula (10 pontos). 
20pts 

CONTEÚDOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NA 3ª ETAPA DO 

ENSINO REMOTO: 

 Capítulo 3 

MÚSICA: Música clássica 

                Períodos da história da música europeia 

                Orquestra sinfônica: contextualização histórica e 

seus instrumentos 

                Instrumentos musicais e suas classificações 

                Novos instrumentos musicais e a luteria 

experimental 

 

 Capítulo 4 

ARTES VISUAIS: Técnica mista 

                              Movimento 

                              Relação entre Arte, Arquitetura e ambiente 

                              Intervenção artística em museus e outros 

espaços 

                              Intervenção e suas características 

                              Natureza e materialidades nas Artes 

Visuais 

 

50pts 



 Capítulo 4 

TEATRO: Improvisação 

                 Teatro de rua e suas características 

                 Espaços teatrais: Grécia antiga e Itália 

 

 Capítulo 4 

MÚSICA: Paisagem sonora 

                Ecologia sonora 

                Antropofonia, biofonia e geofonia 

                Instalação sonora 

 

 Capítulo 4 

DANÇA: Intervenção urbana na dança 

               Improvisação na dança 

AVALIAÇÃO DA ETAPA:  

Atividades postadas na plataforma Classroom. 30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 
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E
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OUTUBRO 

NOVEMBRO 

DEZEMBRO 

VALORES E ATITUDES: 

• Participação, frequência e comportamento nas aulas realizadas por 

videoconferência, através do Google Meet - 10 pontos; 

• Cumprimento de prazo na devolução das atividades enviadas pela 

plataforma Google Sala de Aula - 10 pontos. 

20pts 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DO ENSINO 

REMOTO: 

✓ Atividades com questões subjetivas e objetivas; 

✓ Produção de mapas mentais sobre os conteúdos estudados; 

✓ Produção de textos-resumos, quadros comparativos e roteiros 

dirigidos de estudos; 

✓ Jogos e desafios pedagógicos; 

Atividade 1: – 12 pontos; 

Atividade 2: – 13 pontos; 

Atividade 3:– 13 pontos; 

Atividade 4: –12 pontos; 

CONTEÚDOS 

✓ Região norte localização, território e aspectos demográficos; 

✓ Ocupação e população da região Norte, diversidade etnica cultural 

da região norte; 

✓ Região Centro oeste localização, território e aspectos demográfico; 

✓ Ocupação e população da região Centro oeste; 

✓ Diversidade étnica cultural da região centro oeste. 

50pts 

AVALIAÇÃO DA 3ª ETAPA: 

A avaliação de conclusão de cada etapa, terá questões objetivas, a 

mesma contemplará os seguintes conteúdos: 

✓ Região norte localização, território e aspectos demográficos; 

✓ Ocupação e população da região Norte, diversidade étnica cultural 

da região norte; 

✓ Região Centro oeste localização, território e aspectos demográfico; 

✓ Ocupação e população da região Centro oeste; 

✓ Diversidade étnica cultural da região centro oeste. 

30pts 

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. 

 


