
    

 

Caxias do Sul, junho de 2019. 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Habilidades: 
●  Identificar aspectos gramaticais da língua como complementos e vozes verbais; 
● Escrever textos dissertativos, aplicando os recursos estudados; 
● Aplicar os recursos gramaticais na escrita. 
● Ler e interpretar textos. 

Sugestões:  
Livro do trimestre:  

● VAZ, Fernando. É proibido ser diferente. 1. ed. Quinteto Editorial. São Paulo, 2017. 
● BECHARA, Evanildo. Gramática Fácil da Língua Portuguesa. Nova fronteira. Rio de 

Janeiro, 2009. 
● Quiz: https://rachacuca.com.br/quiz/72633/exercicios-de-sintaxe/ 

Combinações:  
● Ler o livro do trimestre “É proibido ser diferente”. Entregar os trabalhos nas datas 

combinadas. Realizar temas e tarefas. Participar das aulas. 

MATEMÁTICA 

Habilidades: 
● Identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade; 
● Desenvolver técnicas operatórias para solução de expressões algébricas; 
● Demonstrar relações simples entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas 

por uma transversal; 
● Resolver problemas por meio do estabelecimento de relações entre arcos, ângulos 

centrais e ângulos inscritos na circunferência; 

● 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; 

● 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 o cálculo do volume de sólidos 

geométricos; 
● (Re)conhecer a relação entre um litro e um decímetro cúbico e a relação entre litro e 

metro cúbico, para resolver problemas de cálculo de capacidade  numérica. 

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

conteúdos estudados. Como linguagem extra de explicações, há diferentes videoaulas 
no YouTube. 

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 
● Aplicar as estruturas do presente perfeito para perguntar sobre sentimentos, gostos 

musicais e fazer sugestões; 
● Expressar surpresa e entusiasmo e fazer previsões para o futuro; 
● Checar informações, concordar e discordar com informações trazendo argumentos; 
● Produzir textos escritos e orais sobre hábitos passados, situações imaginárias e 

descobertas científicas. 

Sugestões:  
● Fazer entrevistas com diferentes pessoas questionando sobre gostos e concordar ou 

discordar. 

https://rachacuca.com.br/quiz/72633/exercicios-de-sintaxe/


    

 

● Brincar de vidente e fazer previsões sobre o futuro utilizando o tempo verbal e 
expressões estudadas. 

● Descrever eventos do passado sobre si e ao seu redor. 

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, lutas 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 da sua saúde ( Alimentação)  

● Assistir partidas e jogos das modalidades que estamos estudando, para verificar regras 
e características estudadas. 

● Acessar o Educacional (Portal), pois o material está sendo disponibilizado via Portal. 

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

ARTES 

Habilidades:  
● Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das Linguagens artísticas. 
● Analisar, problematizar, conhecer, constatar, localizar, construir, produzir e aplicar 

elementos artísticos em espaços diversos. 
● Explorar os conceitos dos elementos de linguagem, como ponto, linha, forma, cor, 

luminosidade. 
● Identificar como o espaço e as formas podem se apresentar: as relações entre 

bidimensionalidade e tridimensionalidade. 
●  Compreender as imagens e sonoridades em seus contextos. 
● 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, experienciar e praticar técnicas artísticas. 
● Descobrir formas artísticas de dialogar, escutar, entender, respeitar e interagir. 

Sugestões:    
● Revisar o conteúdo ou atividade feita em aula. Assistir  

Combinações:  
● Trazer sempre os materiais solicitados para as aulas. Deixar sempre organizado o seu 

espaço no ateliê quando usado. 

CIÊNCIAS 

Habilidade:  
● Representar os movimentos de rotação e translação da Terra e analisar as Leis da 

Gravitação, dos modelos Cosmológicos e os movimentos da Terra. 
● Justificar, por meio da construção de modelos e da observação da Lua no céu, a 

ocorrência das fases da Lua e dos eclipses, com base nas posições relativas entre Sol, 
Terra e Lua. 



    

 

● Relacionar climas regionais aos padrões de circulação atmosférica e oceânica e ao 
aquecimento desigual causado pela forma e pelos movimentos da Terra. 

● identificar as principais variáveis envolvidas na previsão do tempo e simular situações 
nas quais elas possam ser medidas. 

● Discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da 
identificação de alterações climáticas regionais e globais provocadas pela intervenção 
humana. 

Sugestões:  
● Vídeo documentário sobre a história e a vida de  Issac Newton: 

http://socratesdavinci.blogspot.com/2014/06/isaac-newton-gravidade-do-
genio.html 

● Vídeo sobre as alterações climáticas: 
https://www.youtube.com/watch?v=g_2sI04CSDw 

Combinações: 
● Participar das aulas  e respeitar  as regras para uma boa e proveitosa aula. 
● Manter seu caderno completo e com a matéria atualizada. 
● Realizar as tarefas de casa solicitadas, bem como revisar os conteúdos semanalmente. 
● Realizar os trabalhos solicitados e ser pontual na entrega. 

HISTÓRIA 

Habilidades:   
● Formular questionamentos sobre o legado da escravidão nas 
● Américas, com base na seleção e consulta de fontes de diferentes 
● naturezas. 
● -dentificar e relacionar aspectos das estruturas sociais da 
● atualidade com os legados da escravidão no Brasil e discutir a 
● importância de ações afirmativas. 

Sugestões: 
Livro:  

● Ruptura 4 de julho de 1776 Independência dos Estados Unidos.Mary Anne Junqueira. 
Companhia Editora Nacional. 

Filme:  
● O patriota ( 2000). 

Combinações: 
● Ser participativo em aula, respeitando as regras para uma boa convivência em aula, 

mantendo a atenção quanto aos conteúdos propostos pela professora. 
● Manter o caderno sempre completo. 
● Realizar todas as atividades e trabalhos de  sala de aula e de casa como solicitado. 

GEOGRAFIA 

Habilidades 
● Interpretar cartogramas, mapas esquemáticos(croquis) e anamorfoses geográficas 

com informações geográficas referentes a América e a África. 
● Identificar os principais recursos naturais dos países da América  e da África, seu uso 

para produção de matéria-prima e energia e sua relevância para a cooperação entre 
países. 

● Analisar características de países e grupos de países da América e da África no que se 
refere aos aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos. 

Sugestões: 
● Ler jornais ou sites e/ou assistir notícias referentes ao Brasil e ao mundo para manter-

se atualizado. 
● Revisar diariamente tudo que é trabalhado em aula, bem como a leitura de textos e 

exercícios. 
● Assistir o filme Diamantes de Sangue.(2006) 

Combinações: 
● Participar das aulas  e respeitar  as regras para uma boa e proveitosa aula. 
● Manter seu caderno completo e com a matéria atualizada. 
● Realizar as tarefas de casa solicitadas, bem como revisar os conteúdos semanalmente. 

FILOSOFIA 

Habilidades: 
● Definir linguagem, comunicação e pensamento, relacionando sinais, signos e 

comunicação. 
● Reconhecer as diferentes formas de comunicação. 
● Perceber a importância do diálogo no processo de desenvolvimento de novas 

compreensões de mundo. 

http://socratesdavinci.blogspot.com/2014/06/isaac-newton-gravidade-do-genio.html
http://socratesdavinci.blogspot.com/2014/06/isaac-newton-gravidade-do-genio.html
https://www.youtube.com/watch?v=g_2sI04CSDw


    

 

● Identificar a importância da filosofia na construção da liberdade e na consolidação dos 
direitos humanos. 

● Reconhecer e entender os tipos e diferentes formas e papéis da comunicação 
presentes em nossa vida. 

Sugestões:  
● Filmes/Séries (O Profeta/Animação) Documentários (A história dos direitos humanos);  

Livros (A droga da obediência/Bandeira); 

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 o respeito às diferenças religiosas com direito à cidadania plena. 

● Entender os conceitos básicos que fundamentam o Hinduísmo; Budismo; Judaísmo; 

Islamismo, Candomblé e Espiritismo.*Verificar suas práticas espirituais. 

● Reconhecer as semelhanças e diferenças entre Heróis e Líderes , ícones religiosos. 

Sugestões:  
● Leitura da revista Mundo Jovem.  
● Ler  jornais ou sites  referentes  às diversidades religiosas no Brasil e Mundo. 

Combinações: 
● Participar e respeitar as regras para boa e proveitosa aula. 
● Manter seu caderno completo e organizado.  
● Realizar os trabalhos solicitados e ser pontual na entrega. 
● Organizar um resumo com os conteúdos estudados durante o trimestre 

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

sem atestado médico serão avaliados com 50 % da nota. 


