
ESTADO DE RORAIMA 
POLICIA MILITAR DE RORAIMA 

COLEGIO MILITAR ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
“CEL PM DERLY LUIZ VIEIRA BORGES” 

“Amazônia: Patrimônio dos brasileiros” 
 

EMENTA PARA O 2º BIMESTRE 2022 - ENS. FUND. 7º ANOS 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 
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2º BIM 

VALORES E ATITUDES:  

Participação - 5 pontos; 

Pontualidade - 5 pontos; 

Assiduidade - 5 pontos; 

Relações interpessoais - 5 pontos 

20pts 

TRABALHO: 

Produção e Apresentação de um trabalho em equipe com o Tema 

Geral: “PLACES IN OUR CITY (map/directions)” 

(Semana de Apresentações: datas serão definidas em sala) 

Serão realizadas orientações de como realizar o trabalho, bem como 

aulas para avaliar a acompanhar o processo do desenvolvimento do 

mesmo.  

• Disponibilizaremos nas salas a formação dos grupos de forma 

democrática e as datas serão sorteadas após grupos definidos e 

delimitação dos temas estabelecidos.  

Os 10 pontos serão assim distribuídos nos critérios: 

✓ Trabalho em equipe - 2 pontos; 

✓ Produção do trabalho -  4 pontos; 

✓ Desenvoltura da Apresentação - 4 pontos; 

10pts 

23/05 

TRABALHO DE DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR (TDM):  

• Capitulo 1 – English is everywhere 

Vocabulary: Adjective/ Cardinal and Ordinal Numbers(math signs)/ Days 

of the Year / Months of the year 

Grammar: Simple Present/ To be Past 

• Capitulo 2 – Urban Spaces 

Vocabulary: Places in the city/ Prepositions of place. 

Grammar: There To Be (Present/Past)/ Articles 

20pts 

20/06 à 
24/06 

AVALIAÇÕES BIMESTRAIS:  

• Capitulo 1 – English is everywhere 

Vocabulary: Adjective/ Cardinal and Ordinal Numbers(math signs)/ Days 

of the Year / Months of the year 

Grammar: Simple Present/ To be Past 

• Capitulo 2 – Urban Spaces 

Vocabulary: Places in the city/ Prepositions of place. 

Grammar: There To Be (Present/Past)/ Articles 

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 
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2º BIM 

VALORES E ATITUDES: 

• Exercícios individuais em sala e na plataforma Khan Academy (5 

pontos),  

• Assiduidade (5 pontos) 

• Comportamento (5 pontos) 

• Pontualidade em trabalhos ( 5pontos) 

20pts 

TRABALHO BIMESTRAL: 

- O trabalho será realizado no formato tecnológico, utilizando a Plataforma 

Khan Academy. Ao longo do bimestre serão recomendadas algumas 

lições, os alunos precisam acessar e realizar essas lições, dentro do 

prazo.    

OBS: As notas das lições devem ser superiores a 70 pontos. 

10pts 



TRABALHO INDIVIDUAL EM SALA (13/05). Valor: 5 pontos. Operações 

com números racionais: Adição, subtração, multiplicação, divisão e 

potenciação. 

TRABALHO COLABORATIVO EM SALA (10/06). Valor 5 pontos. 

Linguagem algébrica, Equações do 1º grau. 

23/05 

TRABALHO DE DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR (TDM): 

-Frações e seus significados; 

-Números Racionais: 

• Representação fracionária e decimal; 

• Localização na reta; 

• Operações(Adição, subtração, multiplicação, divisão e 

potenciação. 

20pts 

20/06 à 
24/06 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL: 

-Números Racionais e operações; 

-Linguagem algébrica; 

-Equações do 1º grau. 

 

OBS: As recomendações realizadas na Khan Academy poderão 

complementar a nota da recuperação, variando de 1 à 10 pontos, caso o 

aluno não se saia bem, porém é necessário que as lições na Khan, 

tenham notas superiores a 70 pontos, caso contrário, serão 

desconsideradas. 

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 
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2º BIM 

VALORES E ATITUDES:  

Participação - 5 pontos; 

Pontualidade - 5 pontos; 

Assiduidade - 5 pontos; 

Relações interpessoais - 5 pontos 

20pts 

TRABALHO BIMESTRAL: 

Pesquisa sobre doenças causadas por bactérias, fungos e 

protozoários. 

- Pesquisa, estudo, apresentação e discussões sobre o tema. 

- A tarefa será realizada em grupos (trios). 

- Serão realizadas apresentações e discussões sobre as doenças 

pesquisadas. 

Distribuição dos 10 pontos: 

✓ Apresentação oral, discussão e participação: 6 pontos; 

✓ Atividade avaliativa em grupo (trio): 4 pontos. 

10pts 

23/05 

TRABALHO DE DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR (TDM):  

Unidade II – Classificação dos seres vivos 

Tema 3 – Reino Monera/páginas 50, 51, 52 e 53 

Tema 4 – Reino Protista/páginas 56, 57, 58 e 59. 

20pts 

20/06 à 
24/06 

AVALIAÇÕES BIMESTRAIS:  

Unidade II – Classificação dos seres vivos 

Tema 3 – Reino Monera/páginas 50, 51, 52 e 53 

Tema 4 – Reino Protista/páginas 56, 57, 58 e 59. 

 

Unidade II– Classificação dos seres vivos 

Tema 5– Reino dos fungos/páginas 61, 62, 63 e 64. 

Tema 6- O ambiente, a saúde e os seres microscópicos/páginas 65, 66 e 

67. 

 

Unidade III- O Reino das plantas 

Tema 1- Características das plantas/páginas 76, 77 e 78. 

Tema 2- Classificação das plantas/páginas 79, 80, 81, 82 e 83 

50pts 

TOTAL 100 



DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

 

2º BIM 

VALORES E ATITUDES: 

Atividades práticas individuais, em duplas, em pequenos e grandes 

grupos, assiduidade, comportamento/disciplina, respeito aos colegas e a 

professora, interesse, autonomia pontualidade na entrega das atividades.   

20pts 

AVALIAÇÃO PRÁTICA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Brincadeiras e Jogos Intelectivos:  

✓ Brincadeiras (pega rabiola, manja bola, amarelinha, cabo de 

guerra, corrida estafeta, corre corre macuxi, dentre outras)  

Jogos (jogo da memória, quebra-cabeça, jogo de dama, jogo 

uno, jogo de xadrez, jogo da velha, dentre outros) 

 

Esportes:  

✓ De marca e de Rede-quadra dividida ou parede de rebote 

(voleibol, peteca, iniciação ao Pickleball, iniciação ao tênis de 

mesa) 

De invasão ( iniciação ao futsal, iniciação ao handebol) 

 

Ginásticas de Condicionamento Físico 

✓ Ginástica natural 

✓ As capacidades físicas (força, velocidade, resistência, 

flexibilidade 

✓ Ginástica rítmica – serie de movimentos 

✓ Alongamento 

Alimentação saudável 

 

Práticas corporais de aventura:  

✓ Aula teórica sobre Práticas corporais de aventura 

Aulas práticas (transpor obstáculos, andar de skate, patins, 

equilibrar-se em cordas) 

50pts 

MAIO 
 

JUNHO 

AVALIAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA BIMESTRAL: 

✓ Questionário (Quiz) relacionado à Educação Física -  10 ptos 

✓ Produção de jogos intelectivos (jogo da memória, quebra-cabeça) 

- 10 ptos 

 

Concurso de desenho sobre as aulas de Educação Física/ “Projeto Eu 

amo a Educação Física - Eu me amo”– 10 ptos 

30pts 

 

AVALIAÇÃO PRÁTICA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 

Brincadeiras e Jogos Intelectivos:  

✓ Brincadeiras (pega rabiola, manja bola, amarelinha, cabo de 

guerra, corrida estafeta, corre corre macuxi, dentre outras)  

Jogos (jogo da memória, quebra-cabeça, jogo de dama, jogo 

uno, jogo de xadrez, jogo da velha, dentre outros) 

 

Esportes:  

✓ De marca e de Rede-quadra dividida ou parede de rebote 

(voleibol, peteca, iniciação ao Pickleball, iniciação ao tênis de 

mesa) 

De invasão ( iniciação ao futsal, iniciação ao handebol) 

 

Ginásticas de Condicionamento Físico 

✓ Ginástica natural 

✓ As capacidades físicas (força, velocidade, resistência, 

flexibilidade 

✓ Ginástica rítmica – serie de movimentos 

✓ Alongamento 

Alimentação saudável 
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Práticas corporais de aventura:  

✓ Aula teórica sobre Práticas corporais de aventura 

Aulas práticas (transpor obstáculos, andar de skate, patins, equilibrar-se 

em cordas) 

 

 

AVALIAÇÃO: 

No II bimestre a avaliação será diagnóstica, contínua e somativa e será 

realizada durante todo o processo, serão empregados critérios e 

instrumentos diversificados para o desenvolvimento das habilidades 

previstas para o bimestre. Assim, o estudante será avaliado ao longo de 

sua participação nas aulas, o que inclui a realização das aulas práticas, 

teóricas, realização de atividades, tarefas de casa, produção de materiais, 

dentre outros. Serão considerados os valores e atitudes demonstrados 

pelos estudantes, tais como comportamento, disciplina, respeito à 

professora e aos colegas.   

 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 
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2º BIM 

VALORES E ATITUDES: 

Participação (05 pontos); 

Assiduidade (05 pontos); 

Pontualidade (05 pontos); 

Relações interpessoais (05 pontos).  

20pts 

TRABALHO EM GRUPO: 

Projeto para a IV FIC – Feira de Iniciação Científica 

Cada professor conselheiro irá avaliar todo o processo de 

desenvolvimento e atribuirá nota. 

10pts 

23/05 

TRABALHO DE DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR (TDM): 

- Leitura, compreensão e interpretação textual: A linguagem do texto, 

recursos da língua escrita e falada, características da poesia e memórias 

literárias; 

- Livro paradidático: “ PALAVRAS em preto e branco”, autora: Zanny 

Adairalba; 

- Classes gramaticais; 

- Morfossintaxe: seleção e combinação das palavras; 

- Emprego do G e J; 

- Frase e oração; 

- O acento diferencial; 

- Encontros vocálicos e acentuação; 

- Encontros vocálicos, acentuação dos ditongos e hiatos 

-Sujeito e predicado na construção do texto; 

- Tipos de sujeito; 

- Concordância do verbo com o sujeito; 

- Concordância do verbo com o sujeito simples; 

- Concordância do verbo com o sujeito composto. 

- Verbo de ligação e predicativo do sujeito; 

- O predicativo do sujeito na construção do texto. 

20pts 

20/06 à 
24/06 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL: 

- Leitura, compreensão e interpretação textual: A linguagem do texto, 

recursos da língua escrita e falada, características da poesia e memórias 

literárias; 

- Livro paradidático: “ PALAVRAS em preto e branco”, autora: Zanny 

Adairalba; 

- Classes gramaticais; 

- Morfossintaxe: seleção e combinação das palavras; 

- Emprego do G e J; 

- Frase e oração; 

50pts 



- O acento diferencial; 

- Encontro vocálico e acentuação; 

- Encontros vocálicos, acentuação dos ditongos e hiatos 

-Sujeito e predicado na construção do texto; 

- Tipos de sujeito; 

- Concordância do verbo com o sujeito; 

- Concordância do verbo com o sujeito simples; 

- Concordância do verbo com o sujeito composto; 

- Verbo de ligação e predicativo do sujeito; 

-  O predicativo do sujeito na construção do texto; 

- Redação. 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 
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2º BIM 

VALORES E ATITUDES: 

• Exercícios individuais em sala e na plataforma Khan Academy (5 

pontos),  

• Assiduidade (5 pontos) 

• Comportamento (5 pontos) 

• Pontualidade em trabalhos ( 5pontos) 

20pts 

TRABALHO BIMESTRAL: 

- O trabalho será realizado no formato tecnológico, utilizando a Plataforma 

Khan Academy. Ao longo do bimestre serão recomendadas algumas 

lições, os alunos precisam acessar e realizar essas lições, dentro do 

prazo.    

OBS: As notas das lições devem ser superiores a 70 pontos. 10pts 

TRABALHO INDIVIDUAL EM SALA (13/05). Valor: 5 pontos. Operações 

com números racionais: Adição, subtração, multiplicação, divisão e 

potenciação. 

TRABALHO COLABORATIVO EM SALA (10/06). Valor 5 pontos. 

Linguagem algébrica, Equações do 1º grau. 

23/05 

TRABALHO DE DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR (TDM): 

-Frações e seus significados; 

-Números Racionais: 

• Representação fracionária e decimal; 

• Localização na reta; 

• Operações(Adição, subtração, multiplicação, divisão e 

potenciação. 

20pts 

20/06 à 
24/06 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL: 

-Números Racionais e operações; 

-Linguagem algébrica; 

-Equações do 1º grau. 

 

OBS: As recomendações realizadas na Khan Academy poderão 

complementar a nota da recuperação, variando de 1 à 10 pontos, caso o 

aluno não se saia bem, porém é necessário que as lições na Khan, 

tenham notas superiores a 70 pontos, caso contrário, serão 

desconsideradas. 

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 
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2º BIM 

VALORES E ATITUDES: 

Pontualidade, assiduidade, participação e relações interpessoais (5,0 

PONTOS CADA) - desenvolvimentos de exercícios individuais e em 

grupo, participação em debates, seminários, pontualidade na entrega de 

atividades, pesquisas, cordialidade no tratar com os colegas e professor, 

dentre outros (observados ao longo do bimestre). 

20pts 

TRABALHO: 10pts 



Produção de um mapa mental em grupo (3 alunos) sobre Reforma 

Protestante e Contrarreforma. Previsão da 1° entrega: 10/05/2022. 2° 

chance de entrega: 17/05/2022. 

 

Critérios de avaliação: clareza e organização lógica entre os temas e 

subtemas (3 pontos); participação coletiva (3 pontos); explicação dos 

temas e subtemas (3 pontos); capricho e harmonia no mapa mental (1 

ponto). 

 

AVISO: Não serão aceitas cópias de mapas mentais prontos (caso 

detectado, os trabalhos serão zerados e considerados plágios). 

23/05 

TRABALHO DE DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR (TDM): 

Reforma Protestante e Contrarreforma (Capítulo 2: páginas 34 a 38): 

o Crise no catolicismo; 

o Matinho Lutero: protestantismo; 

o Calvinismo e Anglicanismo; 

o Reação católica: Reforma no Catolicismo e Concílio de 

Trento. 

 

• Expansão Marítima (Capítulo 3: até página a 48): 

o Rotas comerciais e o Mercantilismo; 

o Imaginário dos navegadores: mapas e o desconhecido; 

o Inovações marítimas: condições para as viagens. 

20pts 

20/06 à 
24/06 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL: 

• Grandes Navegações (Capítulo 3: página 49 a 55): 

o Pioneirismo de Portugal e Espanha; 

o Busca pelo caminho das Índias; 

o Tratado de Tordesilhas. 

 

• Expansão Portuguesa na África e Ásia (Capítulo 4): 

o Povos africanos antes dos portugueses; 

o Comercio e exploração na África; 

o Escravidão e tráfico negreiro; 

o Portugueses na Ásia; 

o Choque cultural/cristianismo e as conversões. 

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 
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2º BIM 

VALORES E ATITUDES:  

➢ Participação efetiva nas aulas 05 pontos  

➢ Frequência 05 pontos 

➢ Cumprimento de prazo na devolução das atividades(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. 

(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. 

  

ATIVIDADES: 

● Leitura de textos e atividades no caderno (20 pontos) 

●  Pesquisa sobre o conteúdo (10 pontos) 

● Seminário  (30 pontos) 

Apresentação de cartaz e explicação do assunto estudado 

50pts 



Organização e cumprimento do prazo para apresentação 

 

AVALIAÇÃO DA ETAPA:  

• Organização das atividades no caderno (10 pontos) 

• Participação efetiva nas aulas (10 pontos) 

• Cumprimento de prazos para entrega da atividade (10 pontos) 

30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 
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25/04 

VALORES E ATITUDES: 

Assiduidade, pontualidade na entrega das atividades, relações 

interpessoais, participação nas aulas. 

20pts 

MÚSICA:  

- Gênero brasileiro: Samba 

- Contextualização histórica do Samba 

- Instrumentos musicais do Samba 

- Ritmo: tempo forte e tempo fraco 

* Atividades avaliativas individuais/ coletivas 

20pts 

11/05 

ARTES VISUAIS:  

- Obra, espaço, materialidade, participação do público 

- Espaço: bidimensional / tridimensional – participação sensorial 

- Concretismo / Neoconcretismo 

- Proposição e participação 

- Temperatura da Cor 

- Designer e artista: o uso dos elementos visuais 

* Atividades avaliativas individuais/ coletivas 

20pts 

25/05 

TEATRO: 

- Registro corporal e vocal 

* Atividades avaliativas individuais/ coletivas 

 

08/06 

DANÇA: 

- Dança e Teatro 

- O papel do figurino, da maquiagem  

- Cenário na construção da narrativa por meio de imagens de Dança 

- Fatores de movimento na Dança 

- Butô e suas características 

- Modos de utilização da música na Dança 

* Atividades avaliativas individuais/ coletivas 

20pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 
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2º BIM 

VALORES E ATITUDES: 

Pontualidade, assiduidade, participação e relações interpessoais (5,0 

PONTOS CADA) - desenvolvimentos de exercícios individuais e em 

grupo, participação em debates, seminários, pontualidade na entrega de 

atividades, pesquisas... (observados ao longo do bimestre). 

02pts 

PESQUISA DE CAMPO  

✓ Pesquisa e coleta de material textual oral para produção de texto  
03pts 

REDAÇÃO 

✓ Discurso narrativo direto 

✓ Foco narrativo em 1ª pessoa 

✓ Leitura e interpretação de memórias literárias 

✓ Pesquisa de campo: material para produção textual 

✓ Produção de memórias literárias 

05pts 

TOTAL 10 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 
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2º BIM 

VALORES E ATITUDES:  

Relações Interpessoais – 5,0 pts 

Pontualidade – 5,0 pts 

Participação – 5,0 pts 

Assiduidade – 5,0 pts. 

20pts 



TRABALHO: 

 Será realizado um trabalho com o tema: A região Norte do Brasil. Os 

alunos terão que desenvolver um texto próprio (poesia, música ou 

redação) sobre a região. Serão divididos em sala os temas e em grupo. 

Trabalho na sala de aula. 

 

10pts 

23/05 
TRABALHO DE DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR (TDM):  

• Unidade 3: Brasil e campo e indústria  
20pts 

20/06 à 
24/06 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL: 

• Unidade 4: Urbanização, infraestrutura e sociedade 
50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 
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2º BIM 

 VALORES E ATITUDES: 

-Participação: em atividades propostas orais e escritas (5,0);  

-Assiduidade/frequência e postura nas aulas - (5,0 pontos);  

-Pontualidade: cumprimento de prazos na realização e entrega das 

atividades propostas(5,0);  

-Relações interpessoais: aspectos de espirito de equipe e colaboração 

durante a realização de atividades/trabalhos coletivos. (5,0 pontos).  
 

20pts 

 CONTEÚDOS – 2º BIMESTRE : Unidades II e III do Livro (paginas 

31 a 70) + conteúdos/materiais complementares impressos e no 

caderno.  

EIXOS TEMÁTICOS PARA LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE 

TEXTOS  

(contextos temáticos a serem lidos e interpretados)  

- La diversidad de la moda y de las varias tribus  

- Las prendas de vestir, el consumismo y la publicidad  

- Localizarse en el espacio y en el tiempo  

- Fiestas: Las diferentes manifestaciones culturales en el mundo 

hispánico  

GÉNEROS DISCURSIVOS (tipología textual; tipos de texto)  

- Historietas  

- Diálogos  

- Anuncios publicitarios/propagandas  

- Música/canciones  

- Programa de fiestas/carteleras  

- Tarjeta de invitación  

- Llamada de teléfono  

ESTUDOS DO LÉXICO (o campo semântico; vocabulário em contexto)  

- Palabras del campo semántico de: la moda, prendas de vestir y el 

consumo, los espacios publicitarios, las costumbres y las fiestas 

populares del mundo hispánico.  

GRAMÁTICA  

- Los adjetivos/verbos reflexivos en presente de indicativo  

- Los verbos: convertir, vestir, quitar, usar en presente de indicativo  

- El uso de porque, para que, gracias a…  

- Preposiciones Y locuciones prepositivas para localizarse en el tiempo 

y en el espacio  

- Perifrasis de futuro: ir+a+infinitivo  

- Las onomatopeyas  

 ATIVIDADES E TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO BIMESTRE  

 1-Atividades de leitura e interpretação de textos (impressas e no 

caderno); atividades do conteúdo gramatical com questões objetivas e 

subjetivas referentes às unidades II e III do livro texto-base, páginas 31 

a 70. Atividades que serão mediadas fazendo Interdisciplinaridade com 

Língua Portuguesa, História, Geografia e Ciências (5,0pts);  

10pts 



 2-Exposição oral (participação de debates em sala – 2,5 pts/VA) e 

escrita (2,5pts/VA) do que foi compreendido nas Unidades I e II do livro 

+ material complementar extra, proposto ao longo do bimestre 

(extensão lexical/vocabulário + interpretação textual + construcción 

argumentativa + exercícios).  

 3-Trabalho: Taller de escritura y reescritura (páginas 50 y 51) – 

producir juegos con onomatopeyas y conjugaciones verbales. (5,0pts). 
 

23/05 

TRABALHO DE DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR (TDM): 

Unidade II – Anuncio la moda: ¿cuál es mi tribu? (páginas 31 a 51)  

- Lectura e interpretación del texto “Sociedad y consumo”, material 

complementar impreso;  

- Características de los géneros discursivos: las historietas, los diálogos, 

los anuncios de publicidad, las propagandas;  

- Los adjetivos/verbos reflexivos en presente de indicativo  

- Los verbos: convertir, vestir, quitar, usar en presente de indicativo  

20pts 

20/06 à 
24/06 

AVALIAÇÃO DO BIMESTRE:  

Unidade III – Programación y diversión ¿a qué fiesta vamos? (páginas 

53 a 70 + material complementar impresso y compartilhado no quadro).  

- Lectura e interpretación del texto “La vida es un carnaval”, de Célia Cruz;  

-Características de los géneros discursivos: Música/canciones, Programa 

de fiestas/carteleras, Tarjeta de invitación, Llamada de teléfono.  

- Preposiciones Y locuciones prepositivas para localizarse en el tiempo y 

en el espacio  

- Perifrasis de futuro: ir+a+infinitivo  

- Las onomatopeyas.  

50pts 

TOTAL 100 

 

✓ As datas e conteúdos poderão ser alterados a critério da administração. Se isso ocorrer, os 

estudantes serão informados em sala e/ou pelo site www.colegiopmrr.com.br e pelo facebook do CME-

PMRR. 

✓ Os trabalhos apresentarão datas específicas de entrega. Caso o aluno não entregue e/ou apresente 

na data marcada, terá uma última oportunidade de realizar um OUTRO trabalho caso o mesmo esteja 

justificado perante requerimento ao colégio. E terá data remarcada para entrega do novo trabalho a ser 

avaliado. Após o prazo de 48h sem apresentação do requerimento o trabalho não poderá ser recebido e 

nem validado e o professor atribuirá 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. 

 

 

http://www.colegiopmrr.com.br/

