
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. –  

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

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: 

Matrizes: 

● Introdução; 

● Representação genérica; 

● Tipos de matrizes; 

● Operações com matrizes (transposição de uma matriz, igualdade de 

matrizes, adição e subtração de matrizes, multiplicação de um número real 

por uma matriz, multiplicação de matrizes, matriz inversa); 

● Equações matriciais. 

Determinantes: 

● Determinantes de matrizes de ordem 1, 2 e 3; 

● Determinantes de matrizes de ordem n; 

● Propriedades dos determinantes; 

● Regra de Cramer, Sarrus e Chió. 

Sistemas lineares: 

● Equações lineares; 

● Sistema de equações lineares; 

● Sistemas lineares equivalentes; 

● Resolução de um sistema por escalonamento; 

● Discussão e classificação de um sistema linear. 

50pts 

AVALIAÇÃO DA ETAPA: 

A avaliação será organizada da seguinte forma: 

- 10 (dez) pontos: Participação, frequência e comportamento nas aulas 

realizadas por videoconferência, através do Google Meet; 

- 10 (dez) pontos: Cumprimento de prazo na devolução das atividades 

enviadas pela plataforma Google Sala de Aula; 

- 50 (cinquenta) pontos: Atividades desenvolvidas ao longo da etapa; 

- 30 (trinta) pontos: Avaliação no final da etapa. 

30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

B
IO

L
O

G
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 

(Livro Contato Biologia 2): 

- Classificação e nomenclatura dos seres vivos 

- Nomenclatura binomial 

- Conceito de espécie 

- Seres híbridos 

- Sistemática 

- Modelos propostos de classificação dos seres vivos 

50pts 



- Vírus e bactérias. 

- Estrutura 

- Reprodução 

- Saúde humana 

- Protozoários e Algas 

- Classificação em Protoctistas e Algas 

- Reprodução 

- Saúde humana  

AVALIAÇÃO DA ETAPA: 

- Classificação e nomenclatura dos seres vivos 

- Vírus e bactérias 

- Protozoários e Algas 

30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

L
ÍN

G
U

A
 E

S
P

A
N

H
O

L
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: 

Leitura e compreensão de diversos tipos de textos; Vocabulário geral; Los 

Posesivos; Los comparativos y superlativos; Verbos regulares e irregulares 

no Pretérito Imperfecto de Indicativo; Contraste entre el pasado y presente 

- com o uso do pretérito imperfecto de indicativo. 

Observação: as atividades serão postadas na sala de aula do Google. 

50pts 

AVALIAÇÃO DA ETAPA:  

Leitura e compreensão textual; Vocabulário geral; Los Posesivos; Los 

Comparativos y Superlativos;  Verbos regulares e irregulares no Pretérito 

Imperfecto de Indicativo; contraste entre el pasado y presente - com o uso 

do pretérito imperfecto de indicativo. 

30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

F
ÍS

IC
A

 

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: 

● Trabalho Experimental: Construção de um termômetro. Relatório 

experimental (30 pontos); 

● Exercícios/Atividades - Fórum de participação (20 pontos). 

50pts 

AVALIAÇÃO DA ETAPA: 

● Teste com 10 questões objetivas (Formulário google). 

CONTEÚDO 

● Problemas que envolvem conversão entre escalas termométricas; 

● Conceitos entre temperatura e calor; 

● Contexto dos fenômenos físicos da termologia com o cotidiano; 

● Resolução de questões em variação da temperatura e sua 

influência no meio; 

● Questões sobre dilatação térmica dos corpos nos estados sólidos, 

líquidos; com ênfase na substância água; 

● Formas de transmissão de Calor. 

30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 



G
E

O
G

R
A

F
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 objetivas serão desenvolvidas no aplicativo Classroom do 

Google dos seguintes conteúdos:  

FORMAÇÃO TERRITORIAL DO BRASIL E NATUREZA: 

- Localização, Formação e expansão do território: tratados de Tordesilhas 

e de Madri. 

- Estrutura geológica e classificação do relevo brasileiro. 

- Hidrografia do Brasil  

- Classificação dos climas do Brasil. 

- Biomas brasileiros. 

- Trabalho em grupo: criação de um jogo didático sobre a formação, 

localização e aspectos físicos do Brasil. 

50pts 

AVALIAÇÃO DA ETAPA:  

Avaliação objetiva e discursiva com 10 questões sobre os conteúdos 

abaixo relacionados: 

FORMAÇÃO TERRITORIAL DO BRASIL E NATUREZA: 

- Localização, Formação e expansão do território: tratados de Tordesilhas 

e de Madri. 

- Estrutura geológica e classificação do relevo brasileiro. 

- Hidrografia do Brasil  

- Classificação dos climas do Brasil. 

- Biomas brasileiros. 

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: 

 Transição da idade média para a idade moderna (centralização do poder 

político; renascimento cultural; reforma e contra reforma; grandes 

navegações). 

 A colônia portuguesa na América (período pré colonial e a colonização 

do Brasil). 

 Expansão e diversidade econômica na América portuguesa. 

50pts 

AVALIAÇÃO DA ETAPA: 

 A colonização espanhola e inglesa na América. 

 Sistema colonial em movimento. 

30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

IN
G

L
Ê

S
 

MAIO 

JUNHO 

JULHO 

VALORES E ATITUDES: 

Relações Interpessoais – 5,0 pts 

Pontualidade – 5,0 pts 

Participação – 5,0 pts 

Assiduidade – 5,0 pts. 

20pts 

TRABALHO: 

Atividades individuais e / ou em grupos realizadas pela plataforma 

Google sobre os conteúdos ensinados nesta etapa. 

50pts 

AVALIAÇÕES BIMESTRAIS: 

Starter Unit 

Unit 01 
30pts 



Theme: Help! I can’t put down my phone. 

Vocabulary: False Cognates, Wonder or Wander, Word building suffixes: 

-ING and –ED, Phrasal Verbs, but, however, despite. 

Grammar: can, may, could 

Unit 02 

Theme: Why should animals have rights? 

Vocabulary: false cognates, exploitation or exploration, understanding 

references. 

Grammar: possessives pronouns, another use of the auxiliary Do, 

modal verbs: can, should, would, verb tenses review. 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

Q
U

ÍM
IC

A
 

MAIO 

JUNHO 

JULHO 

VALORES E ATITUDES: 

Participação, frequência e comportamento nas aulas realizadas por 

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

prazos na devolução das atividades enviadas pela plataforma Google sala 

de aula (10 pontos). 

20pts 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍDO DO ENSINO REMOTO: 

Conteúdos abordados: 

 Grandezas químicas: massas molares, n de mol, nº de 

Avogadro/átomos/moléculas; 

 Coeficiente de solubilidade das soluções; 

 Introdução a Soluções Química; 

 Definição e tipo de concentrações das soluções. 

 Comum 

 Densidade 

 Concentração molar 

 Concentração em quantidade de matéria 

 Partes por milhão (ppm) 

 Fração Molar 

 Título em massa e em volume 

 Diluição e mistura de soluções. 

50pts 

AVALIAÇÃO DA 1 ETAP 30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

Q
U

ÍM
IC

A
 -

 R
E

F
O

R
Ç

O
 

MAIO 

JUNHO 

JULHO 

VALORES E ATITUDES: Participação, frequência e 
comportamento nas aulas realizadas por 
videoconferência, 
através do Google Meet (02 pontos); cumprimento de 
prazo 
na devolução das atividades enviadas pela plataforma 
Google Sala de Aula (02 pontos). 

04 pts 

  

 

 

04pts 

CONTEÚDOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NA 2ª ETAPA DO 

ENSINO REMOTO: 

Conteúdos abordados: 

 As partículas fundamentais do átomo: prótons, neutrons e elétrons. 

 Íons: conceito e formação de cátions e ânions. 

 Semelhanças atômicas: Isótopos, isótonos e isóbaros. 

 Alotropia: definição e estudo do fenômeno da alotropia dos elementos 

oxigênio, carbono, fósforo e enxofre. 

 Ligações químicas/ A ligação iônia, a ligação covalenete e a ligação 

metálica: Conceito e representação da ligação iônica, covalente e 

06pts 



metálica, propriedades e características dos compostos iônicos, dos 

compostos moleculares e dos compostos metálicos. 

 

 

TOTAL 10 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

R
E

D
A

Ç
Ã

O
 

MAIO 

JUNHO 

JULHO 

VALORES E ATITUDES: 

Participação, frequência e comportamento nas aulas realizadas por 

videoconferência, através do Google Meet (1 ponto); cumprimento de 

prazo na devolução das atividades enviadas pela plataforma Google Sala 

de Aula (1 ponto). 

2pts 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DO ENSINO REMOTO: 

● Atividade diagnóstica - produção textual -dissertação 

argumentativa; 

● Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro- 

Gênero textual: Documentário. 

● Leitura, produção de textos, oralidade, análise linguística; 

● Escolha do tema; 

● Construção do ponto de vista; 

● Emprego das estratégias Narrativas; 

● Elaboração dos recursos de linguagem; 

● Escrita do projeto. 

 

Oficina 1 – E esse tal de documentário, o que é mesmo? 

Etapa 1 - Fronteiras entre documentário e jornalismo 

Etapa 2 - Fronteiras entre documentário e cinema de ficção 

Oficina 2 – O documentário e seus vários modos de existência 

Etapa 1 - Documentário expositivo 

Etapa 2 - Documentário observacional 

Etapa 3 - Documentário participativo 

Etapa 4 - Documentário reflexivo 

Etapa 5 - Documentário performativo 

Etapa 6 - Documentário poético 

 

Bloco 1 

Situando o gênero documentário 

●Oficina 1 – E esse tal de documentário, o que é mesmo? 

●Oficina 2 – O documentário e seus vários modos de existência 

 

Bloco 2 

A linguagem audiovisual 

●Oficina 1 – Para início de conversa 

●Oficina 2 – Enquadramento 

●Oficina 3 – Movimentos de câmera 

●Oficina 4 – Montagem 

5pts 

AVALIAÇÃO DA ETAPA:  

Os aspectos envolvidos na avaliação do gênero produzido pelos alunos, 

serão: 

Escolha do tema; construção do ponto de vista, emprego das estratégias 

narrativas, elaboração dos recursos de linguagem, escrita do projeto. 

 

Apresentações orais; 

Desenvolvimento de projetos colaborativos online; 

Participação nas atividades propostas e em fóruns/mural; 

Autoavaliação após videoaulas; 

3pts 



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. 

 


