
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 1ª 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
 

MAIO 

JUNHO 

JULHO 

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: 

-Avaliação/atividade diagnóstica: 

Reescrita de um fragmento textual com suas próprias palavras. 

 

Práticas de Linguagem -Análise Linguística/semiótica: 

Código, língua e linguagem –linguagem verbal e linguagem não verbal 

Discurso, situação de comunicação e interlocutores 

Formas nominais do verbo:  infinitivo, particípio e gerúndio 

Sujeito e predicado 

Tipos de sujeito 

Tipos de predicado 

Concordância verbal  

Escrita de palavras com J e com G 

Preposição 

Verbos transitivos e intransitivos 

S com som de Z 

Objetos direto e indireto 

Estrutura das palavras :radical, sufixos e prefixos 

Advérbio e locução adverbial 

Coesão e coerência 

 

Figuras de linguagem: metáfora, comparação, metonímia, 

prosopopeia, hipérbole 

 

Práticas de Linguagem: - Leitura: 

Crônica, Tela (relação entre textos) 

Texto dramático “Romeu e Julieta” 

Romance “Infância” -fragmentos 1 e 2-,  de Graciliano Ramos 

Conto maravilhoso. Texto “Os dois pequenos e a bruxa” 

 

Práticas de Linguagem: - Oralidade: 

Gravação de podcast 

Gravação de encenação “Romeu e Julieta”, com variações linguísticas 

 

Práticas de Linguagem: - Produção de textos: 

Elaboração de texto dramático 

50pts 

AVALIAÇÃO DA ETAPA:  

Participação nas atividades propostas e em fóruns/mural; 

Testes objetivos; 

Apresentações orais; 

Autoavaliação após videoaulas; 

 

 

30pts 

TOTAL 100 



DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 –

 A
, 

B
 e

 C
 

 

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: Números inteiros, Múltiplos e divisores  ----(20 pts) 

Atividade 2: Frações e seus significados-------------------- ( 20 pts) 

Atividade 3: Relações entre ângulos formados por retas paralelas e retas 

transversais -------------- -----------------------------------------------( 10 pts) 

50pts 

AVALIAÇÃO DA ETAPA:  

 Números inteiros (uso, reta numérica e operações de adição e 

subtração) (EF07MA03/ EF07MA04)  

 Múltiplos e divisores de números naturais(EF07MA01) 

 Frações e seus significados (EF07MA05/ EF07MA06/ EF07MA07/ 

EF07MA08) 

 Relações entre ângulos formados por retas paralelas e retas 

transversais (EF07MA23) 

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

30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

H
IS

T
Ó

R
IA

 

MAIO 

JUNHO 

JULHO 

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: Sondagem 

Atividade 2: Os Estados europeus e o Absolutismo Monárquico - 15 

pontos;  

Atividade 3: Humanismo, Renascimento Cultural e Científico – 8 pontos;  

Atividade 4: Reformas religiosas (Luteranismo, Calvinismo, Anglicanismo e 

Reforma Católica ou Contrarreforma) – 8 pontos;  

Atividade 5: Mar Português – sua resolução e entrega no prazo, pode 

auxiliar na nota da avaliação da 1ª etapa. 

Atividade 6: Expansão Marítima Europeia – 10 pontos;  

 

Perguntas-chaves e participação com as questões do recapitulando 

capítulo 2 e 3 – 04 pontos.  

Observação: a atividade 05 + concurso de desenho – 05 pontos.  

 Os alunos que fizeram apenas o desenho, terão 05 pontos. 

 Os alunos que só fizeram apenas a atividade terão 05 pontos. 

 Os alunos que fizeram ambos, terão 05 pontos e mais, conforme 

informado acima, a possibilidade de melhorarem a nota da 

avaliação;  

 

CONTEÚDOS / UNIDADE 1 – O SURGIMENTO DA MODERNIDADE 

 Cap. 1 – Os Estados europeus e o Absolutismo Monárquico; p. 10 

à p. 24. 

50pts 



 Cap. 2 – Humanismo, Renascimento Cultural e Científico e 

Reformas religiosas (Luteranismo, Calvinismo, Anglicanismo e 

Reforma Católica ou Contrarreforma); p. 26 à p. 40. 

 Cap. 3 – Expansão Marítima Europeia: a busca por novas rotas 

comerciais, o mar tenebroso, as navegações portuguesas e 

espanholas, o Tratado de Tordesilhas; p. 42 à p. 58. 

 

AVALIAÇÃO DA 1ª ETAPA:  

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

objetivas, as mesmas contemplarão os seguintes conteúdos: 

 Cap. 1 – Os Estados europeus e o Absolutismo Monárquico; p. 10 

à p. 24. 

 Cap. 2 – Humanismo, Renascimento Cultural e Científico e 

Reformas religiosas (Luteranismo, Calvinismo, Anglicanismo e 

Reforma Católica ou Contrarreforma); p. 26 à p. 40. 

 Cap. 3 – Expansão Marítima Europeia: a busca por novas rotas 

comerciais, o mar tenebroso, as navegações portuguesas e 

espanholas, o Tratado de Tordesilhas; p. 42 à p. 58. 

30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

E
S

P
A

N
H

O
L

 

MAIO 

JUNHO 

JULHO 

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: 

● Diagnóstico de sondagem; 

● Lectura - Género: Relatos 

- Gramática en uso : Verbos pronominales en presente de indicativo/ Las 

horas. 

● Escritura - Género: Historieta 

- Gramática en uso: Los numerales ordinales/ Las interjecciones 

● Habla - Gênero: Diálogo 

● Escucha: - Género: Notícia 

- Vocabulário: Expresiones de rutina; Prendas de vestir. 

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. 

- Conteúdo: Verbos pronominales en presente de indicativo/ Las 

horas; Vocabulario: Expresiones de rutina; Prendas de vestir; Comprensión 

textual. 

30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

R
E

D
A

Ç
Ã

O
 

ABRIL 

MAIO 

JUNHO 

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: 

- Introdução ao Gênero memórias literárias (EF67LP30, EF69LP51, 

EF69LP39 e EF69LP49); 

- Como as memórias podem ser registradas oralmente e por escrito; 

- O que é um museu? - Articulação aos conceitos de memória, narrativa e 

identidade; 

- Comunicação de textos em memórias literárias; 

50pts 



- Gênero relato histórico; 

- Gênero Diário; 

- Como produzir um texto de memórias literárias. 

AVALIAÇÃO DA ETAPA: 

- Elaboração de textos no gênero memórias literárias; 

- 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
IO

S
O

 

ABRIL 

MAIO 

JUNHO 

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: 

● Leitura de textos 

● Pesquisa sobre o conteúdo 

● Seminário 

● Podcast individual 

● Resumo de conteúdos 

Conteúdos da 1ª etapa do ensino remoto Manifestações Religiosas 

 Místicas e Espiritualidades. 

1. Místicas e Espiritualidades nas diferentes matrizes religiosas: africanas, 

orientais, ocidentais, indígenas brasileiras e amazônicas. 

2.As grandes correntes espirituais da atualidade: as questões de saúde e 

fenômenos climáticos. 

* Lideranças religiosas 

3. Lideranças Religiosas nas diferentes matrizes religiosa 

4. Apresentação das diversas manifestações e práticas religiosas através 

de textos escritos, filmes, músicas, etc. 

50pts 

AVALIAÇÃO DA ETAPA: 

● Atividade teste no classroom 

● Participação efetiva na Web conferência 

30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 -

 D
 

ABRIL 

MAIO 

JUNHO 

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: Números inteiros, Múltiplos e divisores  ----(20 pts) 

Atividade 2: Frações e seus significados---------------- ( 20 pts) 

Atividade 3: Relações entre ângulos formados por retas paralelas e retas 

transversais (EF07MA23) -----------------------------------------------( 10 pts) 

50pts 

AVALIAÇÃO DA ETAPA:  

 Números inteiros (uso, reta numérica e operações de adição e 

subtração) (EF07MA03/ EF07MA04)  

 Múltiplos e divisores de números naturais(EF07MA01) 

 Frações e seus significados (EF07MA05/ EF07MA06/ EF07MA07/ 

EF07MA08) 

 Relações entre ângulos formados por retas paralelas e retas 

transversais (EF07MA23) 

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

30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 



A
R

T
E

 

ABRIL 

MAIO 

JUNHO 

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 1ª ETAPA DO 

ENSINO REMOTO: 

 CAPÍTULO 1 

ARTES VISUAIS: Conceito de Composição 

                              Elementos visuais: ponto, linha e forma 

                              Padrão visual 

                              Padrões gráficos 

                              Abstração e Figuração 

                              Símbolo 
 

 CAPÍTULO 1 

TEATRO: Mitologias: Africanas, gregas e indígenas 

                 Gêneros: tragédia e comédia 

                 Dramaturgia: Leitura de texto dramático 

                                       Construção 

                 Exploração vocal 
 

 CAPÍTULO 1 

MÚSICA: Samba 

                Canto 

                Canções com “chamada e resposta” 

                Notação musical e a partitura 

                Registro gráfico de sons e música 

                Parâmetros do som e a grafia dos sons (notas musicais) 

                Elementos básicos da música: Melodia 

                Partitura de escuta 

50pts 

AVALIAÇÃO DA ETAPA:  

Atividades postadas na plataforma Classroom. 
30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

G
E

O
G

R
A

F
IA

 

ABRIL 

MAIO 

JUNHO 

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; 

✓ Jogos e desafios pedagógicos; 

Considerando que não houve tempo hábil para o desenvolvimento dos 

objetos de conhecimento, tendo em vista ao atraso para início de nossas 

aulas nesta disciplina, não será possível aplicar as atividades nesta 1.ª 

etapa. 

CONTEÚDOS 

✓ O processo histórico da ocupação do território brasileiro; 

✓ Os ciclos econômicos do Brasil e sua relação com a dinâmica de 

ocupação do espaço; 

50pts 

AVALIAÇÃO DA 1ª ETAPA: 

Considerando que não houve tempo hábil para o desenvolvimento dos 

objetos de conhecimento, tendo em vista ao atraso para início de nossas 

aulas nesta disciplina, não será possível aplicar a avaliação nesta 1.ª 

etapa. A nota da prova da 1.ª etapa será consolida concomitante com a 2.º 

etapa. Sendo assim, valores a atitudes serão avaliados na segunda etapa. 

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. 

 


