
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. – 8º 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 diagnóstica inicial. 

- Conteúdos gramaticais para a 1ª etapa: 

-Estrutura das palavras; 

-Formação de palavras: composição por aglutinação e por justaposição; 

-Adjunto adnominal e complemento nominal; 

-Uso do hífen; 

-Interpretação textual: 

- Leitura de vários gêneros conforme livro didático e exercícios de 

interpretação textual. 

- Trabalhos sobre os conteúdos aplicados e/ou livro paradidático. 

- Aulas on line pelo google meet. 

50pts 

AVALIAÇÃO DA ETAPA: 

- Avaliação pelo Google Forms sobre os conteúdos e atividades aplicados 

na 1ª Etapa. 

30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

G
E

O
G

R
A

F
IA

 –
 C

 e
 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 

CONTEÚDOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NA 1ª ETAPA DO 

ENSINO REMOTO: 

POPULAÇÃO MUNDIAL 

➢ Dinâmica demográfica global 

➢ Migrações internacionais 

UM MUNDO DE DIFERENÇAS 

➢ Formas de regionalizar o mundo 

➢ Indicadores de desenvolvimento 

➢ Desigualdades no comércio internacional 

ORDEM GEOPOLÍTICA MUNDIAL 

➢ Geopolítica 

➢ Ordem mundial 

➢ Organizações internacionais 

TRABALHO: Seminários em grupos (os/as alunos/as serão avaliados/as 

individualmente e em grupo, considerando os conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais) 30 pontos 

Avaliação diagnóstica - 10 pontos 

Exercício de fixação - 10 pontos 

50pts 



AVALIAÇÃO DA ETAPA: 

A avaliação compreenderá assuntos abordados ao longo da etapa. 30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 
L

ÍN
G

U
A

 E
S

P
A

N
H

O
L

A
 –

 A
 e

 B
 

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 

L
ÍN

G
U

A
 E

S
P

A
N

H
O

L
A

 –
 C

 e
 D

 

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: 

 Exercícios de fixação do conteúdo gramatical com questões 

objetivas e subjetivas. 

 Interpretação e Compreensão de texto. Exposição oral ou 

escrita do que foi compreendido. 

 Tipologia e Gêneros Textuais, fazendo Interdisciplinaridade 

com Língua Portuguesa. 

 1º Concurso de Desenho do CME PMRR - lançado através 

de edital e executado aos sábados pelos alunos, ao longo da 1ª etapa. 

 Produção de textos-resumos e esquemas. 

 Jogos didáticos. 

50pts 

AVALIAÇÃO DA ETAPA: 

A avaliação de conclusão será com questões objetivas e subjetivas, 

referentes ao estudo da gramática da língua espanhola, vocabulário e 

compreensão de texto. OBS: A AVALIAÇÃO será feita na 2ª etapa. 

30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

 

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; 

● jogos e desafios pedagógicos; 

 

Atividade  01: Sondagem; 

Atividade 02: Revolução inglesa e revolução industrial 7 pontos;    

Atividade de fixação: 02 pontos. 

 

Atividade 03: Novas ideias: O iluminismo e os fundamentos do liberalismo 

econômico  - 9  pontos; 

 Atividade e fixação: 02 pontos. 

 

CONTEÚDOS / UNIDADE 1 – BRASIL E O MUNDO AURORA DO 

SÉCULO XXI 

● Cap. 01- Revolução inglesa e revolução industrial; p.12 à p. 35. 

● Cap.02- Novas ideias: O iluminismo e os fundamentos do liberalismo 

econômico; p. 36 à p.51. 

  Observação: Os outros 30 pontos serão adquiridos   na 2ª etapa. 

50pts 

AVALIAÇÃO DA 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 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

A
R

T
E

 

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 

CONTEÚDOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NA 1ª ETAPA DO 

ENSINO REMOTO: 

 Capítulo 1 

TEATRO: Tecnologias no teatro da Grécia Antiga 

                 Máscara teatral 

                 Teatro digital e suas características 

                 Modos de: criação, produção e circulação   

                 O ator 

                 Radioteatro                               

 

 Capítulo 1 

MÚSICA: Tecnologias de gravação e reprodução de sons 

                Sample sonoro 

                Festivais e shows de música 

                Amplificação de som 

                Poluição sonora 

                Guitarra elétrica e novos gêneros musicais 

 

 Capítulo 1 

ARTES VISUAIS: Videoarte 

                              Videocriaturas 

50pts 

H
IS

T
Ó

R
IA

 



                              Meios e recursos tecnológicos em criações 

artísticas 

                              Produção em vídeo: enquadramentos, planos, 

sequência e edição  

                              Videoinstalação 

                               Videocenário 

AVALIAÇÃO DA ETAPA:  

Atividades postadas na plataforma Classroom. 
30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

E
N

S
IN

O
 R

E
L

IG
IO

S
O

 –
 A

 e
 B

 

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 de textos 

● Pesquisa sobre o conteúdo 

● Seminário 

● Podcast em grupo 

● Resumo de conteúdos 

Conteúdos da 1ª etapa do ensino remoto Crenças Religiosas e 

Filosofias de Vida. 

 Crenças, Convicções e Atitudes. 

1.Crenças, Convicções e Atitudes. 

2. As diferentes crenças e atitudes como filosofias de vida (Ateísmo, 

gnosticismo, budismo, messianismo, cristianismo e transcendência, entre 

outras). 3.Fundamentos religiosos que se manifestam nos princípios éticos 

(religião, crenças e política). 

 Doutrinas religiosas 

3.Fundamentos religiosos que se manifestam nos princípios éticos 

(religião, crenças e política). 

4. Doutrinas religiosas nas diferentes matrizes religiosas: africanas, 

orientais, ocidentais, indígenas brasileiras e amazônidas. (Diversidade de 

doutrinas religiosas e suas concepções de mundo, vida e morte). 

50pts 

AVALIAÇÃO DA ETAPA: 

● Atividade teste no classroom 

● Participação efetiva na Web conferência 

30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

E
N

S
IN

O
 R

E
L

IG
IO

S
O

 –
 

C
 e

 D
 

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). 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

 Cultura, Tradição e Ser Humano. 

 Filosofias de Vida: Ateísmo, gnosticismo, budismo, cristianismo e 
transcendência. 

20pts 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DO ENSINO REMOTO: 
-Atividade Diagnóstica; 
-Leituras do conteúdo proposto. 
-Atividades desenvolvidas na plataforma. 
-Socialização de conhecimentos. 
-30% Pesquisa sobre Religiões no Estado de Roraima; 
-20% Atividade desenvolvidas com base no conteúdo postado; 

50pts 

AVALIAÇÃO DA ETAPA: 
*Valor atribuído.  30pts 



TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

G
E

O
G

R
A

F
IA

 –
 A

 e
 B

 

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; 

✓ 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 

✓ Crescimento mundial e distribuição da população em pirâmides etárias; 

✓ Migrações, Geopolíticas e relações internacionais; 

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. 

 


