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Caxias do Sul, Junho de  2019. 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Habilidades: 
● Aplicar o uso da norma culta padrão nas diferentes situações de comunicação a partir 

de mecanismos da língua.  
● Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos 

sistemas de comunicação e informação. 
● Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos 

com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das 
manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. 

 

Sugestões:  
● leitura diária de jornais e de revistas; frequentar espaços de cultura (exposições, saraus, 

cinema, teatro…). 

Combinações:  

● realizar as tarefas dadas em aula, bem como as atividades complementares 
disponibilizadas no blog “Letras em Foco” – Portal Educacional 
http://blog2.educacional.com.br/letrasemfoco/  

● fazer as anotações pedidas; 
● estar com o material (folhas de exercícios, resumos...) solicitado; 
● trazer assinados, pelos responsáveis; os instrumentos de avaliação. 

 

MATEMÁTICA 

Habilidades 

● Compreender os raciocínios combinatórios aditivo e multiplicativo na resolução de 
situações-problema de contagem indireta do número de possibilidades de ocorrência de 
um evento. 

● (Reconhecer e diferenciar os principais agrupamentos simples (permutação, combinação 
e arranjo).  

● Interpretar problemas diferenciando-os de acordo com o princípio de contagem. 
● Calcular as quantidades de permutações (com e sem repetição), combinações e arranjos 

na resolução de problemas. 
● Identificar espaço amostral e evento de um experimento aleatório.  

● Calcular probabilidades de eventos em diferentes situações-problema, recorrendo a 
raciocínios combinatórios gerais, utilizando técnicas de contagem como recurso na 
resolução de problemas de probabilidade. 

● Resolver problemas que envolvam o cálculo de probabilidades de eventos simples 
repetidos em espaços amostrais finitos equiprováveis. 

● Conhecer a circunferência trigonométrica, definindo as funções trigonométricas dadas 
por y = sen (x), y=cos(x), bem como o conceito de período de uma função. 

● (Re)conhecer arcos, ângulos, congruências e simetrias na circunferência 
trigonométrica.  

● Compreender e utilizar a circunferência trigonométrica. 
● Relacionar as unidades de medida de arcos e ângulos, distinguir medida e comprimento 

de arco. 
● (Re)conhecer que fenômenos periódicos naturais (por exemplo, mudança das marés) 

podem ser modelados, de forma aproximada, por funções trigonométricas. 

Sugestões: na internet, há um vasto acervo de exercícios com gabaritos e resoluções dos 

diversos conteúdos estudados. Como linguagem extra de explicações, há diferentes vídeo-aulas 
no YouTube. 

Combinações: os materiais teóricos das aulas serão postados no Educacional, no formato de 

slides, antes de cada conteúdo, e encaminhados para o Xerox, para que os educandos 
providenciem sua cópia agilizando as aulas e proporcionando mais tempo para resolução de 
exercícios e esclarecimento de dúvidas. Os temas neste trimestre serão avaliados como 0,5 
pontos como uma nota bônus. Os temas de casa serão exercícios da apostila ou listas extras e 
serão cobrados e avaliados em 1,0 ponto no trimestre. 

LÍNGUA INGLESA 

Habilidades:  
● Aplicar os conhecimentos do mecanismo da língua para produzir discurso oral e escrito 

adequados à situação discursiva. 
● Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a 

organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. 
● Relacionar informações em um texto em LEM, sua função e seu uso social, para 

justificar possíveis intenções do autor. 
● Reconhecer a importância do patrimônio linguístico como construtor de memória e 

identidade em um mundo multicultural e multilíngue. 

Sugestões:  
Livros: Murder in the Orient Express – Agatha Christie; Alice in wonderland – Lewis Carroll 
Filmes: assistir com áudio e legendas em Inglês – Tall girl; 10 things I hate about you. 
Sites:  http://www.bbc.co.uk/learningenglish/   https://www.englishpractice.com/ 

Combinações: Trazer o caderno de Inglês em todas as aulas. Temas semanais (lista de 

exercícios, produções textuais, leitura de textos ou desenvolvimento de trabalhos avaliativos). 
Trabalhos avaliativos devem respeitar os critérios de avaliação orientados previamente. 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
https://www.englishpractice.com/
https://www.englishpractice.com/
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

Habilidades 
● Entender e problematizar as relações entre 'esporte e saúde" e "esporte e 

aprendizagem de valores sociais". 
● Experimentar procedimentos relacionados à aptidão física.  
● Perceber a relação entre a realização do exercício físico e as alterações corporais. 

 

Sugestões:   
● Incentivar a prática de exercício físico (musculação, caminhada, dança, prática 

esportiva). 
● Leitura de reportagens sobre alimentação saudável e qualidade do sono, assuntos que 

estão relacionados ao crescimento e desenvolvimento corporal. 

Combinações:  
● Respeitar as diferenças existentes entre as diversas habilidades individuais. 
● Conscientização de cuidados pessoais e com a saúde do próximo. Acessórios 

pontiagudos, brincos longos, relógios devem ser evitados durante a aula, pois podem 
ocasionar incidentes no próprio educando ou colega. 

● Educandos com cabelo mais longo devem providenciar que o cabelo esteja preso 
durante a aula, possibilitando visão clara.  

● O educando pode optar pelo material de higiene pessoal para uso no final da aula de 
Educação Física (toalha pequena). Caso seu (sua) filho (a) transpire muito, sugerimos 
que traga uma camiseta extra do Colégio, para trocar no final da aula em questão.  

● Só estarão liberados das aulas de Educação Física os educandos que apresentarem 
justificativa na agenda ou atestado médico. Neste caso o educando deverá realizar u 
parecer descritivo da aula e entregar. 

BIOLOGIA 

Habilidade 
● Apontar as  patologias  diversas  do ser humano,  seus  meios  de transmissão, 

desenvolvimento e profilaxia.    
● Estabelecer a relação entre a dinâmica  dos  seres  patogênicos  com as condições 

ambientais e socioeconômicos culturais.    
● Reconhecer os  vetores de doenças,  bem como os mecanismos  eficazes de seu controle  
● Reconhecer as principais características de cada classe dentro do grupo dos 

invertebrados e vertebrados.   
● Reconhecer os  diferentes  sistemas fisiológicos animais,  observando os diversos órgãos 

de cada sistema.  
● Identificar as características  dos  sistemas fisiológicos  e suas  importâncias.  

Sugestões:  
● Leitura/revisão dos conteúdos trabalhados em aula com auxílio das apostilas 5, 6 e 7, 

bem como dos caderno.. 
● Fazer as listas de exercícios e as atividades de cada capítulo trabalhado nas apostilas e 

livro de atividades. 

Combinações: 
● Para o terceiros trimestre, estar organizado para entrega do trabalho interdisciplinar 

relacionada a Coleção Zoológica. 

HISTÓRIA 

Habilidades 
● Analisar a sociedade brasileira durante o Segundo Reinado. 
● Contextualizar o desenvolvimento das teorias socialistas,anarquistas e liberais  
● Relacionar o poderio imperialista da Inglaterra no século XIX à ascensão econômica e 

social da burguesia inglesa no cenário internacional. 
● Relacionar o processo de dominação neocolonial na África e na Ásia aos interesses 

geopolíticos e geoeconômicos das potências imperialistas europeias. 
● Relacionar a Primeira Guerra Mundial aos embates geopolíticos e disputas econômicas 

decorrentes do Neocolonialismo e da Segunda Fase da Revolução Industrial 
● Definir a Revolução Russa a partir da ruptura socioeconômica e política com o sistema 

capitalista. 
● Contextualizar o desenvolvimento do fascismo na Itália e na Alemanha tendo em vista 

os desdobramentos geopolíticos e sociais da Primeira Guerra Mundial. 
●  

Sugestões:  
Leitura: 

● GOMES, Laurentino Gomes.1822, Rio de Janeiro:Editora Nova Fronteira,2010. 
● GOMES, Laurentino Gomes.1889, Rio de Janeiro:Editora Nova Fronteira,2013. 

Filme: 

● Feliz Natal, de Christian Carion (2005) 
● Barão Vermelho, de Nikolai Müllerschön (2008) 
● Cavalo de Guerra, de Steven Spielberg (2011) 

 

Combinações: 
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● Leitura prévia da apostila dos conteúdos a serem abordados em aula. 
● Selecionar e assistir materiais adicionais disponíveis na internet (fontes confiáveis). 

GEOGRAFIA 

Habilidades 
● Definir o processo de urbanização tendo em vista as transformações dos espaços 

geográficos. 

● Relacionar o estabelecimento de redes hierárquicas urbanas às suas complexidades 

organizacionais. 

● Levantar hipóteses sobre a organização dos territórios urbanos tendo em vista a 

qualidade de vida das suas populações. 

● Contextualizar geograficamente a segregação espacial tendo em vista os problemas 

econômicos relacionados à ocupação do espaço. 

● Identificar na paisagem as diferentes relações estabelecidas pela produção e 

comercialização artesanal e da indústria moderna; 

● Analisar as transformações ocorridas no território brasileiro a partir do processo de 

industrialização; 

● Comparar as transformações sociais e econômicas de economias desenvolvidas e 

emergentes; 

● Analisar o acirramento da disputa existente entre os Estados industrializados, pela busca 

de mercados, matérias-primas, mão de obra e de investimentos 

 

Sugestões:  
 
Filme: A Era da estupidez. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=JIz4mBDWRis 
  
Before the flood. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZFmVRsQho4Y 
  
Home: o mundo é a nossa casa. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9UiF2NF1_fE 
  
Livros: 
PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014. 
SHAH, Sonia. A história do petróleo. Porto Alegre: L&PM, 2007. 
HARVEY, David. A produção capitalista do espaço. São Paulo: Anablume, 2001. 

Combinações:  
● Organizar os esquemas desenvolvidos em aula; 
● Realizar as atividades propostas e sua correção, esclarecendo dúvidas; 
● Baixar o material de apoio disponibilizado pela professora no Portal Educacional. 

● Sistematizar o conteúdo visto em aula, observando o material didático da 
apostila. 

● Leitura prévia dos conteúdos a serem abordados em aula. 
● Selecionar e assistir materiais adicionais disponíveis na internet. 

 

FILOSOFIA 

Habilidades: 
● Analisar diferentes perspectivas sobre a organização da vida política e social; 
● Reconhecer teorias filosófica e conceitos políticos em distintos pensadores ao longo da 

história do pensamento ocidental.; 
● Relacionar as distintas concepções éticas com os princípios políticos e estruturais das 

sociedades; 
● Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da 

cultura; 
● Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da 

cidadania e democracia;  

Sugestões:  
● Documentários Maquiavel(https://www.youtube.com/watch?v=LUDOnaqziLo); 
● Livros (República/Platão; Leviatã/ Hobbes; O príncipe/Maquiavel); 

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: 
● Relacionar a dignidade da vida humana com o desenvolvimento do bem estar, físico, 

psíquico e social. 
● Identificar os valores sociais que dignificam e os que destroem a dignidade humana. 
● Analisar princípios e orientações para o cuidado da vida e nas diversas tradições 

religiosas  e filosofia de vida. 
  
Sugestões:  Leituras em sites e revistas sobre assuntos trabalhados em aula. 

https://www.youtube.com/watch?v=JIz4mBDWRis
https://www.youtube.com/watch?v=JIz4mBDWRis
https://www.youtube.com/watch?v=ZFmVRsQho4Y
https://www.youtube.com/watch?v=ZFmVRsQho4Y
https://www.youtube.com/watch?v=9UiF2NF1_fE
https://www.youtube.com/watch?v=9UiF2NF1_fE
https://www.youtube.com/watch?v=LUDOnaqziLo
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Combinações:  
● Entregar os trabalhos  com pontualidade. 
● Respeitar a opinião dos colegas. 

QUÍMICA 

Habilidades: 

● Determinar a taxa de variação da concentração em relação ao tempo, identificando os 
fatores que influenciam a taxa de desenvolvimento de reações; 

● Caracterizar o aspecto dinâmico do equilíbrio químico, analisando por meio da 
constante calculada, e seus fatores que influenciam no deslocamento de equilíbrio. 

● Utilizar os conceitos de oxidação, redução, agente oxidante e agente redutor na 
explicação de fenômenos. 

Sugestões:  

● Revista: Química nova na escola e Scientific American  
● Livro: Ensino De Química Nas Leituras De Embalagens – Rótulo 

Combinações: 

● Para este trimestre as atividades de tema estarão valendo 0,5 ponto. Serão 
acompanhadas as assinaturas em provas. Não serão aceitos trabalhos atrasados 
sem justificativa. 

SOCIOLOGIA 

Habilidades:  
● Compreender o papel do Estado como detentor do monopólio do uso da força. 
● Problematizar a relação entre desigualdade social e segregação socioespacial 
● Refletir sobre os estereótipos e estigmas que vinculam a pobreza a criminalidade. 
● Analisar as relações existentes entre as práticas de corrupção e a promoção social da 

criminalidade. 
● Compreender e identificar elementos conceituais sociológicos.  
● Identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na organização do trabalho 

e vida social; 
● Refletir sobre as relações existentes entre os interesses econômicos e os conflitos 

culturais vigentes;  

Sugestões:  
● Filmes/Séries: (Querô); Documentário: (Ponto de Vista: Minhocão); (O Sal da Terra);  
●  Livros (Violência Urbana (2003)/PINHEIRO, Paulo e ALMEIDA, Guilherme); 

 

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). 
 

FÍSICA 

Habilidades 
● Analisar os diferente efeitos do estudo da óptica . 
● Compreender  e analisar  os efeitos da dilatação de sólidos. 
●  Caracterizar e compreender  as leis da Termodinâmica  no seu cotidiano. 
● Compreender e diferenciar as leis que regem os gases ideais. 

Sugestões:  
● Vídeo-aulas: Física Total ( disponível no you tube). 
● Vídeo-aulas: Pura Física (disponível no you tube). 
● site: https://www.sofisica.com.br/ 

Combinações:  
● As provas, uma vez entregues deverão retornar assinadas, caso contrário ocorrerá 

desconto de 0,2 pontos. 

REDAÇÃO 

Habilidades:  
● Produzir  textos coesos e coerentes, utilizando recursos linguísticos necessários: 

acentuação, ortografia e pontuação.  
● Analisar as funções sociais e comunicativas dos gêneros: artigo de opinião e redação 

- quem produz, para quem, com que intenção.  

Sugestões: 
● Leitura diária de jornais e de revistas; sites voltados para a produção textual. 
● Fazer leituras em diferentes veículos comunicativos (revista, jornal, websites - 

confiáveis) sobre  diversos temas. 
● Diferenciar e utilizar nas produções citações diretas e indiretas - alusões históricas e 

evidências a partir de música, cinema e estatísticas 

COMBINAÇÕES:  
● Produzir em sala de aula as redações; 
● trazer folhas de redação e material impresso que seja distribuídos em aulas 

anteriores; 
● participar e discutir sobre as temáticas das redações; 

https://www.sofisica.com.br/
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● ouvir e respeitar os pontos de vista dos colegas na hora do debate. 

LITERATURA 

Habilidades:  
● Distinguir os momentos mais significativos da Literatura Brasileira, relacionando-os com 

a nossa história e a nossa cultura, bem como situar o texto literário no interior do 
contexto que o gerou. 

● Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no 
patrimônio literário nacional.  

● Caracterizar, interpretar e analisar o contexto cultural e literário da época, comparando 
com o momento histórico e social (ideologia, grandes pensadores, revoluções e o 
desenvolvimento da ciência). 

● Leitura do livro do trimestre.  
 

SUGESTÕES:  
● leitura diária de jornais e de revistas; frequentar espaços de cultura (exposições, saraus, 

cinema, teatro…). 

COMBINAÇÕES:  
● realizar as tarefas dadas em aula, bem como as atividades complementares 

disponibilizadas no blog “Letras em Foco” – Portal Educacional 
http://blog2.educacional.com.br/letrasemfoco/ ; 

● fazer as anotações pedidas; 
● estar com o material (folhas de exercícios, resumos...) solicitado; 
● trazer assinados, pelos responsáveis; os instrumentos de avaliação. 

 

 

Obs. Combinações gerais do Colégio: A entrega de atividades e  trabalhos atrasados,  
sem atestado médico serão avaliados com 50 % da nota. 
 

 

  


