
    

 

Caxias do Sul, junho de 2019. 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Habilidades: 
● Reconhecer o gênero artigo de opinião e biografia. 
● Ler e interpretar textos. 
● Produzir  textos coesos e coerentes, utilizando recursos linguísticos necessários: 

acentuação, ortografia e pontuação.  
● Analisar as  funções sociais e comunicativas de diferentes gêneros - quem produz, para 

quem, com que intenção.  

● Compreender a organização e estrutura dos diferentes gêneros textuais (artigo de 
opinião e biografia). 

● Reconhecer o uso dos pronomes referenciais. 
● Diferenciar a oração coordenada da oração subordinada. 

Sugestões:  
Livro do trimestre: Barros, Sonia. A coragem de Leo. FTD: 2014. 

Site indicado para revisão da matéria: 
https://www.youtube.com/watch?v=UbrR7An5ZfY 

Combinações:  
● Ler o livro do trimestre. 
● Realizar os temas. 
● Entregar os trabalhos nas datas combinadas. 

MATEMÁTICA 

Habilidades: 
● (Re) conhecer e construir sequências numéricas a partir de uma lei determinada. 
● Identificar relações lógicas entre sequências numéricas e geométricas. 
● Identificar, (re) conhecer, diferentes tipos de quadriláteros. 
● Conhecer a sequência de Fibonacci. 

● Reconhecer no mundo real as diversas manifestações na natureza da razão áurea e 
proporção divina. 

● Nomear e reconhecer as sequências como PA e PG. 
● Estabelecer o número pi (π) como a razão entre a medida de uma circunferência e seu 

diâmetro, para compreender e resolver problemas, inclusive os de natureza histórica; 
● Identificar relações entre grandezas e unidades de medida;  
● Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de figuras geométricas, 

utilizando de cálculo de área e perímetro (quadriláteros, triângulos e círculos), em 
situações como a medida de terrenos; 

Sugestões: Manter a apostila em dia resolvendo todos os exercícios propostos pelo professor. 
Resolver as listas de exercícios entregues pelo professor.  

● Sites indicados com exercícios e matéria de matemática: 
 

● geniodamatematica.com.br;  
● www.matematiques.com.br;   
● www.matematicamuitofacil.com;   

● www.brasilescola.com/matematica;  
● www.somatematica.com.br 

Combinações:  
● Os temas de casa serão exercícios da apostila, caderno de atividades ou listas extras e 

serão cobrados e avaliados em 1,0 ponto no trimestre, como nota qualitativa, 
juntamente com a responsabilidade, cooperação e pró atividade em sala de aula.  

● As produções, a cooperação e colaboração nas aulas de robótica serão avaliados em 
0,5 pontos no trimestre. 

LÍNGUA INGLESA 

Habilidades 
● Falar sobre hábitos passados e situações imaginárias; 
● Aceitar e recusar convites; 
● Falar sobre hábitos saudáveis e saúde; 
● Reportar o que alguém disse; 
● Expressar sentimentos; 
● Dar conselhos. 

 

http://geniodamatematica.com.br/
http://www.matematiques.com.br/
http://www.matematicamuitofacil.com/
http://www.brasilescola.com/matematica/
http://www.somatematica.com.br/


    

 

Sugestões:  
Fazer entrevistas a respeito de hábitos passados utilizando a expressão “used to”; 
Praticar os conteúdos estudados através de diálogos; 
Assistir a filmes e séries em inglês; 
Descrever situações e pensar em possíveis conselhos para cada uma; 
Estudar os tempos gramaticais e verbos; 
Realizar leituras em língua inglesa a fim de aumentar o vocabulário e aperfeiçoar a língua. 
 

Combinações 
● Sempre se comunicar utilizando a língua inglesa em sala de aula. Trazer o kit completo 

para as aulas, bem como sempre realizar as atividades de homework. Guardar o celular 
na caixinha e somente pegá-lo ao final da aula. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Habilidades 
● Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a 

organização da vida coletiva e individual. 

● Interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos às diferentes 

práticas corporais, bem como aos sujeitos que delas participam. 

● Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural 

dos povos e grupos. 

● Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o envolvimento 

em contextos de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a promoção da saúde. 

● Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e 

produzindo alternativas para sua realização no contexto comunitário. 

● Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, 

ginásticas, esportes de rede e práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho 

coletivo e o protagonismo. 

Sugestões: 
● Não ficar com dúvidas; 

● Realizar atividades fora da escola em parques e clubes aperfeiçoando as suas 

habilidades; 

● Cuidar do seu corpo e  sua saúde ( Alimentação e lazer)  

● Supere-se, não se acomode 

Combinações: 
● Participar das  aula, 
● Respeitar as regras para uma boa convivência aula. 
● Realizar  as atividades e trabalhos solicitados. 
● Amarrar os cabelos durante a realização das aulas, ou jogos. 
● Cuidar com brincos, anéis e pulseiras durante a realização das atividades. 

ARTES 

Habilidades: Analisar, problematizar, conhecer, constatar, localizar, construir, produzir e 
aplicar elementos artísticos em espaços diversos. 

Observar, refletir, criar, diferenciar, apreciar e utilizar os elementos tecnológicos e artísticos 

para comunicar-se e expressar-se através das fotografias, teatro, música e danças. 

Reconhecer, experiênciar e praticar técnicas artísticas. 

Pesquisar, analisar, sequenciar, e fazer releituras de artistas, suas biografias e produções. 

 
 

Sugestões:   Manter-se sempre atualizado a tudo que acontece de novo referente há arte 
moderna. 

 

Combinações:  
● Trazer materiais solicitados sempre na aula anterior. 
● Contribuir para organização do ateliê de arte, após o uso.  

CIÊNCIAS 

Habilidade:  
● Compreender os diferentes processos reprodutivos que ocorrem nos seres vivos. 



    

 

● Analisar as principais mudanças que ocorrem nas diferentes fases da vida humana, 
com ênfase na adolescência. 

● Identificar o sistema genital masculino e feminino e suas funções reprodutivas. 
● Interpretar as modificações físicas e emocionais que acompanham a adolescência e a 

interferência dos hormônios.   
● Localizar as glândulas do sistema endócrino no corpo humano e suas funções. 
● Comparar o modo de ação e eficácia dos principais métodos contraceptivos. 
● Identificar os sintomas, modos de transmissão, tratamento e prevenção das principais 

infecções sexualmente transmissíveis. 
● Classificar os seres vivos nos cinco reinos, reconhecendo a importância de um sistema 

de classificação. 
● Reconhecer as principais características, a importância ecológica e as doenças 

associadas aos organismos dos reinos Monera, Protoctista, Fungi e do grupo dos Vírus. 

Sugestões:  
● Livro: Gewandsznajder, Fernando. Sexo e reprodução. São Paulo: Ática, 2004. 
● Vídeo: Vida no ventre. National Geographic channel, 2005. 
● Filme: Contágio. Direção de Steven Soderbergh, Warner Bros., 2011. 

Combinações: 

● Realizar as tarefas solicitadas; 
●  Entregar os trabalhos nas datas combinadas; 
●  Ter o caderno e apostila em dia; 
●  Ser responsável com o material solicitado para as atividades diárias. 
● Verificar periodicamente as postagens realizadas no ambiente virtual (Portal 

Educacional). 

HISTÓRIA 

Habilidades:   
● Estabelecer relações causais entre as ideologias raciais e o 

determinismo no contexto do imperialismo europeu. 
● Caracterizar e contextualizar aspectos políticos e sociais do Brasil Colônia e Império . 
●  Identificar as tensões e os significados dos discursos civilizatórios, 

avaliando seus impactos negativos para os povos indígenas originários 
e as populações negras nas Américas. 
 

Sugestões: 
● Livro: 1822, Laurentino Gomes. Editora Globo Livros. 
● Filme: Mauá- O imperador e o rei. 

Combinações: 
● Realizar todas as atividades propostas pela professora com empenho e dedicação; 
● Respeitar as opiniões dos colegas; 
● Participar dos debates e discussões em sala com postura e interesse. 
● Evitar conversas paralelas durante as explicações da professora. 

GEOGRAFIA 

Habilidades 
● Analisar a influência do desenvolvimento científico e tecnológico na caracterização dos 

tipos de trabalho e na economia dos espaços urbanos e rurais da América e África. 
● Interpretar cartogramas e mapas esquemáticos com informações geográficas da 

América e da África. 
● Compreender as características de países e grupos da América e da África no que se 

refere aos aspectos geopolíticos. 

Sugestões: 
● Documentário: Globalização e tecnologia https://youtu.be/mHX7tvv1dKA 
● Documentário: Continente africano - Geografia   https://youtu.be/hWE4drqgNi8  Este 

é um vídeo com uma boa e rápida explicação das principais características da África. 
● Documentário de problemas geopolíticos africanos: https://youtu.be/6wERHmaYSSQ 

Combinações: 
● Fazer as tarefas solicitadas com empenho em aula e casa. 
● Ler o conteúdo da apostila antes das aulas serem ministradas. 
● Acompanhar notícias e fatos atuais relacionados  à geografia. 
● Organizar esquemas dos conteúdos da apostila e trabalhados em aula. 

FILOSOFIA 

Habilidades: 
● Refletir sobre os processos de formação e circulação de opiniões (mídia, propaganda, 

arte, educação). 
● Identificar e conceituar a diferença entre sentimentos e ações.  

https://youtu.be/mHX7tvv1dKA
https://youtu.be/hWE4drqgNi8


    

 

● Ler e interpretar indícios sociais, colocando-se no lugar da comunidade maior. 
● Estabelecer as analogias necessárias entre interioridade e exterioridade através da 

relação entre corpo e mente (pensamentos, sentimentos e reações). 
● Distinguir entre o que alguém faz ou diz e suas próprias reações ou julgamentos a 

respeito. 

Sugestões:  
● Filmes/Séries (O quarto de Jack); (Fragmentado); Documentários (Heal – O Poder da 

Mente);  Livros (O corpo não mente/NAVARRO, Joe); 

Combinações:  
● Organizar sínteses e esquemas sobre os conteúdos desenvolvidos em aula; ter 

autonomia sobre seus próprios apontamentos; Realizar as atividades propostas dentro 
dos prazos determinados; Respeitar as diferentes opiniões; Promover debates 
racionais e significativos; Verificar periodicamente as postagens realizadas no 
ambiente virtual (Portal Educacional). 

EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

Habilidades:  

Definir os sentidos do amor próprio e da autoestima para a formação da identidade pessoal. 

 Relacionar a vivência dos valores afetivos  ao respeito por si e pelos outros. 

Exemplificar a importância de conviver em grupo e aceitar a opinião dos outros. 

Sugestões:  
 Leitura da Revista Mundo Jovem. 
Leitura da Revista Isto É. 
 

Combinações: 
Participar das  aula, 
Respeitar as regras para uma boa convivência aula. 
Realizar  as atividades e trabalhos solicitados. 
 

 
Obs. Combinações gerais do Colégio: A entrega de atividades e  trabalhos atrasados,  

sem atestado médico serão avaliados com 50 % da nota. 

https://www.netflix.com/search?q=Heal&jbv=80220013&jbp=0&jbr=0
https://www.netflix.com/search?q=Heal&jbv=80220013&jbp=0&jbr=0

