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Caxias do Sul,  Junho de  2019. 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Habilidades:   
● Produzir, de forma coerente e coesa, os gêneros textuais  especificados; 
● Utilizar, ao produzir um texto, os recursos linguísticos necessários: classes gramaticais, 

acentuação, , ortografia  pontuação , sujeito , predicado e complementos verbais ;     
●  Analisar funções sociais e comunicativas de diferentes gêneros - quem produz, para 

quem, com que intenção. 

Combinações:  
●  Realizar as atividades propostas em sala de aula e em casa. 
●  Reservar um tempo de estudo diário (30 minutos a 60 minutos).  
● As atividades realizadas em casa serão corrigidas em aula. 
●  Produzir os textos e reescrevê-los em sala de aula (critérios: utilização adequada de 

mecanismos linguísticos - ortografia, pontuação, coesão, coerência, margem, 
parágrafos). 

Sugestões: 
● Acompanhar a leitura e/ou ler em família o livro “É PRECISO LUTAR, de Marcia Kupstas 

da editora FTD (livro do trimestre). Conversas e leituras a respeito dos temas e gêneros 
propostos, propiciando o enriquecimento mútuo e a troca de ideias. 

MATEMÁTICA 

Habilidades: 
● Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou escritos, exatos ou 

aproximados) com números naturais, por meio de estratégias variadas, com 
compreensão dos processos neles envolvidos com e sem uso de calculadora de 
potenciação e radiciação. 

● Identificar e diferenciar características dos polígonos. 
● (Re)conhecer e determinar  a abertura do ângulo como grandeza associada às figuras 

geométricas através do transferidor ou tecnologias digitais. 

Sugestões:  
Para auxílio, pode-se consultar alguns sites, como: http://www.somatematica.com.br/; 
Professor Ferreto no Youtube: https://www.youtube.com/user/professorferretto. 

Combinações:  
Acompanhar com atenção a explicação dos conteúdos novos, bem como a correção dos 
exercícios (listas de exercícios, apostila, caderno de atividades). Todos os exercícios corrigidos 
devem ter o “símbolo” de corrigido. Eventualmente serão verificados cadernos e apostilas. As 
atividades propostas para casa serão cobradas e avaliadas em 1,0 no trimestre. O educando 
deverá estar com o material de robótica em todas as aulas e realizar as atividades propostas. A 
robótica será avaliada em 0,5 ponto. 

LÍNGUA INGLESA 

Habilidades 
● Aplicar as estruturas do presente simples para falar sobre hábitos, atividades de lazer 

e suas frequências; 
●  Descrever aparência e personalidade utilizando adjetivos; 
●  Produzir textos escritos e orais descrevendo suas habilidades utilizando o verbo modal 

“can”; 
●  Falar sobre suas preferências utilizando o gerúndio. 

Sugestões:   
● Organizar sua rotina em língua inglesa utilizando diferentes recursos, como tabelas e 

imagens para praticar os vocábulos e tempo verbal. 
● Brincar de “Quem sou eu?” utilizando adjetivos e perguntas em língua inglesa para 

descobrir a pessoa famosa. 
● Brincar de mímica com frases em língua inglesa para falar sobre habilidades. 
● Escolher imagens de pessoas fazendo diferentes ações e criar frases sobre cada uma.  

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 

http://www.somatematica.com.br/
http://www.somatematica.com.br/
https://www/
https://www/
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Habilidades 
● Planejar e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto nos 

esportes de marca, precisão, invasão e tecnicocombinatórios como nas modalidades 
esportivas escolhidas para praticar de forma específica. 

● Experimentar e fruir esportes de precisão, invasão e tecnicocombinatórios, valorizando o 
trabalho coletivo e o protagonismo. 

Sugestões:  
● Praticar atividades físicas e/ou de lazer fora da rotina escolar (andar de bicicleta, skate, 

pular corda…) 

Combinações:  
● Respeitar as diferenças existentes entre as diversas habilidades individuais. 
● Uso de acessórios (brincos, anéis, relógios, pulseiras) 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. 

ARTES 

Habilidades 
● H1. Criar material artístico, articulando, percepção, imaginação, sensibilidade, 

conhecimento. 
● H2.  Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e 

contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas 
e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com 
diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o repertório imagético.(BNCC) 

● H1. Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no 
espaço.(BNCC) 

● H1. Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, direção, 
cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de diferentes 
produções artísticas.(BNCC) 

● H1. Identificar e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando-os no tempo e 
no espaço, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética 
musical.(BNCC) 

Sugestões:  
● Pesquisar vídeos e documentários referentes ao Egito 

Combinações:  
● Trazer materiais solicitados, Organização do ateliê quando usado. 

CIÊNCIAS 

Habilidade 
● Classificar as misturas homogêneas e heterogêneas 
● Selecionar métodos mais adequados para a separação de diferentes sistemas 

heterogêneos. 
●  Identificar evidências de transformações químicas a partir do resultado de misturas 

de materiais que originam produtos diferentes dos quais foram misturados. 
● Associar a produção de matérias sintéticos ao desenvolvimento científico e 

tecnológico, reconhecendo benefícios e avaliando seus impactos socioambientais. 

Sugestões:   
● leituras - Métodos de separação. 

www.mundofisico.joinville.udesc.br/index.php?idSecao=8&idTexto=165 
● Conteúdo digital –portal educacional- vídeos: Ameaça à Biodiversidade, Erosão e 

manejo adequado do solo. Consumidor Consciente. 
● Livro digital apresenta vários conteúdos interativos (sobre os conteúdos do trimestre). 

Combinações: 
● Realizar as tarefas solicitadas pela professora; 
● Entregar os trabalhos nas datas combinadas; 
● Capricho com o seu material; 

Ter o caderno e apostila em dia; 
● Ser responsável com o material solicitado para as atividades diárias. 

HISTÓRIA 

http://www.mundofisico.joinville.udesc.br/index.php?idSecao=8&idTexto=165
http://www.mundofisico.joinville.udesc.br/index.php?idSecao=8&idTexto=165
http://www.mundofisico.joinville.udesc.br/index.php?idSecao=8&idTexto=165
http://www.mundofisico.joinville.udesc.br/index.php?idSecao=8&idTexto=165
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Habilidades: 
● Associar o conceito de cidadania às dinâmicas da Grécia e Roma  antigas. 
● Caracterizar as sociedades antigas da Grécia, Roma e Macedônia. 
● Conceituar “império” no mundo antigo, com vistas à análise das diferentes formas de 

equilíbrio e desequilíbrio entre as partes envolvidas. 
● Descrever as dinâmicas de circulação de pessoas, produtos e culturas no Mediterrâneo 

e seu significado. 

Sugestões:  
● Jogar para fixar sobre  demais conteúdo no site rachacuca: 
● https://rachacuca.com.br/ 
● Assistir o filme Hércules, da Disney Pictures, para visualizar cenários da Grécia Antiga 

e compreender melhor a parte da mitologia. 

Combinações: 
● Ser participativo em aula, respeitando as regras para uma boa convivência em aula. 
● Manter o caderno sempre completo. 
● Realizar todas as atividades e trabalhos de casa como solicitado. 
● Ser pontual nas entregas de trabalhos. 

GEOGRAFIA 

Habilidades 
● Reconhecer o papel dos elementos naturais na constituição do espaço terrestre. 
● Definir relevo a partir da constatação dos desníveis da superfície terrestre. 
● Definir os conceitos de agente endógeno e exógeno a partir do processo de formação 

do relevo. 
● Identificar os principais tipos de agentes endógenos no processo de formação do 

relevo terrestre. 
● Relacionar os movimentos astronômicos com fenômenos atmosféricos no Planeta 

Terra. 

Sugestões: 
● Vídeo: Construindo o planeta Terra. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=MPATtHrY1AM 
● Site: www.cptecinpe.gov.br 
● Livro: ROSSATO, Maíra Suertegaray, et all. TErra: feições ilustradas. Porto Alegre: 

UFRGS, 2003. 

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 
● Compreender que a utilização dos diversos tipos de inteligências por sujeitos 

diferentes colabora para a construção de um todo. 
● Descriminar entre: inteligência, raciocínio, pensamento, instrução, memória, cultura 

e/ou erudição. 

Sugestões: 
● Livro: FALCÃO, Adriana. Mania de explicação. São Paulo: Moderna, 2001. 
● Ler jornais, revistas, artigos on-line com postura reflexiva e questionadora. 

Combinações: 
● Respeitar os momentos de diálogo/debate na sala de aula, entendendo que todos têm 

uma opinião e que elas divergem umas das outras. 
● Realizar os trabalhos avaliativos com dedicação e empenho. 

EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

Habilidades: 
● Identificar diferentes práticas religiosas tendo em vista suas características. 
● Relacionar as origens das tradições religiões à busca humana pelo conhecimento. 
● Definir diversidade religiosa, tendo em vista as inúmeras religiões presentes no Brasil 

e no mundo. 
● Desenvolver posturas de tolerância e respeito pelas diferentes tradições religiosas. 

Sugestões: 
● Participar da vivência religiosa da família, identificando os valores praticados pela 

religião e pela família. 
● Realizar a leitura compreensiva e empática sobre as diferentes religiões. 

https://rachacuca.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=MPATtHrY1AM
http://www.cptecinpe.gov.br/


                                                                                                  HABILIDADES  2019   

 

Combinações: 
● Respeitar os momentos de diálogo/debate na sala de aula, entendendo que todos têm 

uma opinião e que elas divergem umas das outras. 
● Realizar os trabalhos avaliativos com dedicação e empenho. 
● Participar de pesquisas realizadas em aula, compreendendo que há diferentes tipos de 

religiões respeitando-as como é de direito. 

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


