
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 2ª 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
 

      

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 

CONTEÚDOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NA 2ª ETAPA DO 

ENSINO REMOTO: 

Leitura:Livro paradidático: Anne de Green Gables,L.M. Montgomery.     

(encontrado em Biblioteca digital do CME) 

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

Carvalho.Brasil,2006. 40 min.  

Livro didático: Tecendo Linguagens: página 46 da unidade 1 até o 

capítulo 4 da Unidade 2.  

Reflexão sobre o uso da Língua 
Tipos de sujeito ( análise sintática) 
Tipos de predicado ( análise sintática) 
Frase, oração e período simples e período composto 
Concordância verbal 
Verbos transitivos e intransitivos 
Objeto direto e indireto 
Estrutura das palavras 
Análise morfológica:preposição e locução prepositiva, verbos de 
ligação, adjetivo, substantivo,verbo e advérbio. 
 
 
De olho na escrita: 
S com som de Z 
G e J, Mas e Mais 
onde e aonde 
obrigada e obrigado 

50pts 

AVALIAÇÃO DA ETAPA:  

Avaliação sistemática on-line do conteúdo ensinado nesta etapa 30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 
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A
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JULHO 

AGOSTO 

SETEMBRO 

VALORES E ATITUDES:  

Participação, frequência e comportamento nas aulas realizadas por 

videoconferência, através do Google Meet (5 pontos);  

Cumprimento de prazo na devolução das atividades enviadas pela 

plataforma Google Sala de Aula (5 pontos). 

Recomendações no Khan Academy ( 10 pontos) 

 

20pts 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DO ENSINO 

REMOTO: 

Atividade 1: Exercício avaliativo pelo forms sobre Números Racionais: 

uso, ordenação e operações. (10 pontos) 

Atividade 2:  Exercício avaliativo pelo forms sobre Linguagem algébrica  

(10 pontos) 

50pts 



Atividade 3: Trabalho em grupo de 10 alunos, sobre Equações do 1º 

grau(10 pontos) 

Atividade 4: Exercício avaliativo pelo forms sobre porcentagens e 

grandezas direta e inversamente proporcionais. (10 pontos) 

Atividade 5: Atividade gamificada sobre transformações geométricas, 

medições e volume de blocos retangulares.(10 pontos) 

 

AVALIAÇÃO DA ETAPA:  

Operações com números Racionais, Equações do 1º grau, grandezas 

direta e inversamente proporcionais, transformações geométricas e 

volumes de blocos retangulares. 

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
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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: 

 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: UNIDADE II – A CONEXÃO ENTRE MUNDOS 

Cap. 4 - Expansão portuguesa na África e na Ásia; p. 62 a 80. 

Cap. 06 - Colonização portuguesa na América; p. 104 a 118. 

Cap. 07 - Nordeste açucareiro; p. 122 a 136. 

 

Expansão portuguesa na África e na Ásia: 

Atividade para responder no caderno – resolução das questões do 

APROFUNDANDO de 01 a 04 da página 80 e a questão 05 (aluno 

cidadão) páginas 80 e 81. – Sua resolução e apresentação entra na 

avaliação de V.A. 

Atividade 07 – todas as questões do recapitulando (13 questões, p. 65, 

67, 70, 73, 75 e 78), respondidas em arquivo Word, que deve ser 

anexado como arquivo pela plataforma. – Valor – 05 pontos 

Pergunta-chave: 02 pontos; 

 

Atividade 08 - tema: Escravidão – sua resolução e entrega no prazo, 

pode auxiliar na nota da avaliação da 2ª etapa. 

 

Colonização portuguesa na América; 

Atividade 09: todas as questões do recapitulando (12 questões, p. 107, 

109, 111 e 113), respondidas em arquivo Word, que deve ser anexado 

como arquivo pela plataforma – Valor – 05 pontos;  

Atividade 10: com questões objetivas e subjetivas através do Google 

Forms – Valor: 10 pontos;  

Pergunta-chave: 02 pontos; 

 

Nordeste açucareiro;  

50pts 



Atividade 11: todas as questões do recapitulando (10 questões, p. 125, 

127, 131 e 133), respondidas em arquivo Word, que deve ser anexado 

como arquivo pela plataforma – Valor – 03 pontos;  

Atividade 12: com questões objetivas e subjetivas através do Google 

Forms. – Valor: 05 pontos; 

Pergunta-chave: 02 pontos; 

 

Trabalho individual/grupo 

Tema: engenho – a fábrica de ouro branco do Brasil Valor: 16 

pontos; 

Produção a ser ainda definida, a mesma deverá seguir os critérios e 

orientações que serão posteriormente encaminhados em documento. 

AVALIAÇÃO DA 2ª ETAPA:  

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

objetivas, as mesmas contemplarão os seguintes conteúdos: 

 

Cap. 06 - Colonização portuguesa na América; p. 104 a 118. 

Cap. 07 - Nordeste açucareiro; p. 122 a 136. 

30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 
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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 

CONTEÚDOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NA 2ª ETAPA DO 

ENSINO REMOTO: 

1. Vocabulario: Espacios públicos de la ciudad; Gramática: 

preposiciones y locuciones para localizarse en el tiempo. 

2. Vocabulario: Partes de la casa; Gramática: Pronombres posesivos 

3. Vocabulario: Los alimentos; Gramática: El verbo gustar 

4. Lectura - Género Biografia; Gramática: Verbo pretérito indefinido 

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 

● Vocabulario: Espacios públicos de la ciudad; Partes de la casa; 

Los alimentos. 

● Gramática: preposiciones y locuciones para localizarse en el tiempo;  

Pronombres posesivos; El verbo gustar; Verbo pretérito 

indefinido 

30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

R
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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 

CONTEÚDOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NA 2ª ETAPA DO 

ENSINO REMOTO: 

● Narrativas reais e imaginárias; 

● A composição do texto dramático: 

Prólogo, cenas, atos, epílogos e rubricas 

● Gêneros textuais: memória, crônica e texto de opinião 

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
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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 

CONTEÚDOS 

 Princípios Éticos e Valores Religiosos. 

Conteúdos da 2ª etapa do ensino remoto 

● Princípios Éticos e Valores Religiosos nas diferentes matrizes 

religiosas: africanas, orientais, ocidentais, indígenas brasileiras e 

amazônidas. (amor, compaixão, desprendimento, solidariedade, 

valores dos antigos, perdão, bondade, honestidade e outros) 

* Lideranças e direitos Humanos nas diferentes matrizes religiosas: 

africanas, orientais, ocidentais, indígenas brasileiras e amazônidas. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NA 2ª ETAPA DO ENSINO 

REMOTO: 

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

● Leitura de textos 

● Pesquisa sobre o conteúdo 

● Resumo de conteúdos 

● Seminário 

50pts 

AVALIAÇÃO DA ETAPA: 

● Atividade teste no classroom 
30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

M
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JULHO 

AGOSTO 

SETEMBRO 

VALORES E ATITUDES:  

Participação, frequência e comportamento nas aulas realizadas por 

videoconferência, através do Google Meet (5 pontos);  

Cumprimento de prazo na devolução das atividades enviadas pela 

plataforma Google Sala de Aula (5 pontos); 

Participação na olimpíada brasileira de matemática das escolas 

Públicas (OBMEP) no forms (10 pontos) 

20pts 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DO ENSINO 

REMOTO: 

Atividade 1: Exercício avaliativo pelo forms sobre Números Racionais: 

uso, ordenação e operações. (10 pontos) 

Atividade 2:  Exercício avaliativo pelo forms sobre Linguagem algébrica 

(10 pontos) 

Atividade 3: Trabalho em grupo de 10 alunos, sobre Equações do 1º 

grau (10 pontos) 

Atividade 4: Exercício avaliativo pelo forms sobre porcentagens e 

grandezas direta e inversamente proporcionais. (10 pontos) 

Atividade 5: Atividade sobre transformações geométricas, medições e 

volume de blocos retangulares. (10 pontos) 

50pts 

AVALIAÇÃO DA ETAPA:  

Operações com números Racionais, Equações do 1º grau, grandezas 

direta e inversamente proporcionais, transformações geométricas e 

volumes de blocos retangulares. 

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

30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 



A
R
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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 

CONTEÚDOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NA 2ª ETAPA DO 

ENSINO REMOTO: 

 CAPÍTULO 2 

MÚSICA: Samba: história 

                Apreciação musical e análise formal da canção 

                Instrumentos musicais do samba 

                Ritmo 

                Rumba 

 

 CAPÍTULO 2 

ARTES VISUAIS: Elementos visuais 

                              Espaço bi e tridimensional 

                              Concretismo e neoconcretismo 

                              Proposição e participação 

                              Cor: quentes e frias 

                              Manifestações tradicionais coletivas 

                              Arte contemporânea 

 

 CAPÍTULO 2 

TEATRO: Observação e registro corporal e vocal 

                 Personagem 

                 Modos de criação e circulação 

                 Teatro contemporâneo 

 

 CAPÍTULO 3 

ARTES VISUAIS:  Fotografia e sua manipulação 

                               Fotomontagem e colagem 

                               Elementos: escala e proporção 

                               Fotografia e Dança 

                                           A Dança nas Artes Visuais 

50pts 

AVALIAÇÃO DA ETAPA:  

Atividades postadas na plataforma Classroom. 30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 
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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: 

✓ 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: Mão na massa! 10 pontos; 

Atividade 2: – 13 pontos; 

Atividade 3:– 13 pontos; 

Atividade 4: –14 pontos; 

CONTEÚDOS 

✓ O processo histórico da ocupação do território brasileiro, os ciclos 

50pts 



econômicos do Brasil e sua relação com a dinâmica de ocupação do 

espaço; 

✓ Características do território brasileiro. Latitudes e paisagens, as 

longitudes e os horários; 

✓ Formas de relevo brasileiro; 

✓ Os rios brasileiros e as principais bacias hidrográficas do Brasil; 

✓ Os principais climas do Brasil; 

✓ Tipos de vegetação do Brasil. 

AVALIAÇÃO DA 2ª ETAPA: 

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

mesma contemplará os seguintes conteúdos: 

✓ O processo histórico da ocupação do território brasileiro, os ciclos 

econômicos do Brasil e sua relação com a dinâmica de ocupação do 

espaço; 

✓ Características do território brasileiro; 

✓ Formas de relevo brasileiro; 

✓ Os rios brasileiros e as principais bacias hidrográficas do Brasil; 

✓ Os principais climas do Brasil e os principais tipos de vegetação do 

Brasil; 

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. 

 


