
 HABILIDADES 2019 
 

Caxias do Sul,  1º de março de 2019. 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

De acordo com o que foi expresso em reunião de pais e/ou responsáveis,             
apresentamos a organização trimestral da 2ª série do Ensino Médio. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Habilidades 
● Reconhecer os fatores que operam para a constituição da textualidade,          

particularmente os mecanismos de coesão e de coerência. 
● Conhecer diferentes estruturas de enunciados, considerando critérios sintáticos e         

discursivos.  
● Aplicar o uso da norma culta padrão nas diferentes situações de comunicação a partir              

de mecanismos da língua.  
● Conhecer o funcionamento de elementos linguísticos em diferentes planos do texto,           

identificando a intenção do emissor.  
● Perceber a concordância como princípio sintático, observando os diferentes usos na           

variedade padrão, urbana e popular.  

Sugestões: assistir a filmes, a peças de teatro, a frequentar museus, galerias de arte. 

A. 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/ 

B. fazer as anotações pedidas; 
C. estar com o material (folhas de exercícios, resumos...) solicitado; 
D. ler revistas (‘Galileu’, ‘Superinteressante’, ‘Aventuras na História’...) e jornais; 
E. e)  trazer assinados, pelos responsáveis; os instrumentos de avaliação. 
F. nações 

MATEMÁTICA 

Habilidades 
● Conhecer e utilizar as propriedades das operações entre matrizes; 
● Resolver sistemas de equações lineares; 
● Utilizar os conceitos de área e perímetro de figuras planas; 
● Conhecer os postulados principais da Geometria Euclidiana Espacial; 
● Diferenciar definições de preposições e postulados; 
● Reconhecer os conceitos de ponto, reta e plano, valendo-se de objetos reais e             

também do   espaço físico da sala de aula para exemplificar a relação entre ele 

● Reconhecer posições relativas entre retas, entre retas e planos, e entre planos; 
● Conceituar distância entre dois pontos, entre ponto e reta, entre retas paralelas, entre             

ponto e plano, entre reta e plano paralelos e entre duas retas reversas. 

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. No decorrer das aulas serão solicitados temas de casa              
que serão exercícios da apostila ou listas extras. Os mesmos terão peso de 1,0 ponto no                
trimestre, avaliados como nota qualitativa, juntamente com sua responsabilidade e          
pró-atividade em sala de aula. 

LÍNGUA INGLESA 

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

escrito adequados à situação discursiva. 
● Analisar a função predominante (informativa, persuasiva etc.) dos textos, em          

situações específicas de interlocução. 
● Utilizar os conhecimentos básicos da LEM e de seus mecanismos como meio de             

ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. 

Sugestões:  
Livros: And Then There Were None – Agatha Christie; To Kill a Mocking Bird – Harper Lee. 
Filmes: assistir com áudio e legendas em Inglês - Back to the future. The Silence of the Lambs. 
Sites: https://lyricstraining.com/ ; https://www.bbc.com/news 

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. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Habilidades 
● Experimentar procedimentos relacionados à aptidão física. 
● Selecionar e executar exercícios de aquecimento, de acordo com a prática corporal a             

ser realizada. 
● Diferenciar os conceitos jogo e esporte. 
● Entender e problematizar as relações entre “esporte e saúde” e “esporte e            

aprendizagem de valores sociais”. 
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Sugestões: Incentivar a prática de exercício físico (musculação, caminhada, dança, prática           
esportiva). 

Combinações:  
-Serão postadas atividades avaliativas no portal (com prazo de uma semana para realização da              

mesma). 

-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. 

BIOLOGIA 

Habilidade 
● Entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em           

diferentes contextos. 
● Utilizar critérios e modelos para classificação dos seres vivos. 
● Reconhecer as fases da espermatogênese e da ovulogênese e suas diferenças 
● Analisar o processo de fecundação. 
● Compreender embriologia. 
● Caracterizar os diferentes tecidos humanos quanto às suas respectivas funções. 

Sugestões:  
- Documentários: o milagre da vida; 
- Documentários: Taxonomia e a árvore da vida.  

Combinações: revisão constante dos conteúdos; tarefas (listas de exercícios), trabalhos          
avaliativos devem respeitar os critérios de avaliação orientados previamente. 

HISTÓRIA 

Habilidades 
● Comparar analiticamente a presença dos povos indígenas na América antes e depois            

da chegada dos colonizadores europeus. 

● Analisar os impactos da dinâmica econômica colonial a estrutura social da América            
Espanhola. 

● Definir o Processo de Colonização da América portuguesa a partir de suas            
características econômicas e sociais. 

● Relacionar a presença das culturas e civilizações africanas e indígenas ao processo de             
formação histórico-cultural brasileira. 

Sugestões:  
Filmes/Documentários: 
Documentário History Channel - As paralelas se cruzam  
Filme: 1492, A conquista do Paraíso de Ridley Scott. 
Livros: LAW, Jonathan; WRIGHT, Dicionário de História do Mundo,Editora Autentica,1ª Edição           
2013 
AZEVEDO, Antonio, Dicionário de Nomes, Termos e Conceitos Históricos, Nova Fronteira,2000 
 

Registrar no caderno e ler na apostila (2018 Volume 4) os conteúdos que estão sendo revistos. 
Sistematizar o conteúdo visto em aula, observando o material didático da apostila. 
Leitura prévia dos conteúdos a serem abordados em aula. 

GEOGRAFIA 

Habilidades 
● Relacionar o trabalho humano e sua intencionalidade à transformação das paisagens           

geográficas e sua relação com a questão hídrica. 
● Definir Demografia tendo em vista as percepções dinâmicas de crescimento,          

deslocamento e mudança populacionais. 
● Reconhecer o conceito de densidade demográfica como paradigma para         

reconhecimento do povoamento de uma porção do espaço geográfico. 
● Relacionar o crescimento demográfico de uma população às dinâmicas do          

crescimento vegetativo e do fluxo migratório. 
● Analisar perfis populacionais associados a critérios de número, sexo, ramos de           

atividade econômica e distribuição da renda, tendo em vista determinadas          
conjunturas geográficas. 

● Propor formas de resolução de conflitos originados a partir de mudanças           
demográficas. 

Sugestões:  
Vídeo: Ouro Azul: as guerras mundiais pela água. Disponível em:          
https://www.youtube.com/watch?v=mQyoUDfhFVo 
DAMIANI, Amélia. População e geografia. São Paulo: Contexto, 2002. 
Site: www.ibge.gov.br – População brasileira. 
 

Combinações:  
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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 
● Relacionar o desenvolvimento científico da Modernidade ao empirismo, experimentalismo         

e racionalismo filosófico- cognitivos; 
● Refletir sobre as influências das ideias de Bacon para o debate científico da Era Moderna; 
● Analisar as principais características do pensamento político de Nicolau Maquiavel; 
● Analisar as principais características do pensamento político de Thomas Hobbes; 
● Relacionar os papéis do pensamento político-filosófico de Maquiavel e Hobbes nos           

debates sobre a legitimação do poder absolutista das Monarquias Europeias; 
● Analisar as principais características do pensamento político de Jean Jacques Rousseau; 
● Relacionar a ideia de liberdade humana e os desafios da vida em sociedade na perspectiva               

filosófica de Rousseau; 
● Avaliar os papéis do pensamento político-filosófico de Jean Jacques Rousseau nos debates            

a respeito dos desafios éticos. 

Sugestões: 
Filme: O show de Truman, A Ilha do Medo, A espuma dos Dias, A Delicadeza do Amor,                 
Persepolis. Série: House of Cards. 

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; 

EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

Habilidades 
● Reconhecer a necessidade de mudanças na vida pessoal e no mundo. 
● Relacionar os principais problemas brasileiros à desigualdade social. 
● Reconhecer na Campanha da Fraternidade e no tempo da quaresma, oportunidades           

para a reflexão sobre os problemas brasileiros e suas possibilidades de resolução. 
● Definir a Quaresma na sua dimensão de conversão para uma vida solidária e             

comprometida com a justiça. 
● Definir a Campanha da Fraternidade a partir dos compromissos quaresmais. 
● Identificar os elementos que constituem a dimensão religiosa do humano. 
● Compreender o que constitui o fenômeno religioso. 

 Identificar os diferentes elementos do fenômeno religioso. 

Sugestões: 
https://jovensconectados.org.br/campanha-da-fraternidade-2019-reflete-a-importancia-das-p
oliticas-publicas.htm 
Livro: Cambaco,de Manu Maltez. São Paulo: SM,2017 

Combinações: 
 Participar das aulas e respeitar as regras para uma boa e proveitosa aula; 
Realizar as tarefas e os  trabalhos  solicitados;; 
Manter seu caderno organizado. 

QUÍMICA 

Habilidades: 
● Aplicar conceitos de separação de misturas, de solubilidade, de transformação           

química para compreender os processos envolvidos no tratamento da água para           
consumo humano e em outras situações cotidianas; 

● Preparar soluções a partir de informações de massas, quantidade de matéria e            
volumes e a partir de outras soluções mais concentradas. 

● Realizar cálculos que envolvam os conceitos de volume, massa, mol e constante de             
Avogadro. 

Sugestões: 
Tabela interativa dinâmica: http://www.ptable.com/?lang=pt. 
Livro: Histórias Periódicas - A Curiosa Vida Dos Elementos. 

Combinações: 
Para este trimestre, as atividades de tema estarão valendo 1 ponto. 
Serão acompanhadas as assinaturas em provas.  
Não serão aceitos trabalhos atrasados sem 
justificativa.  

SOCIOLOGIA 

Habilidades 
● Considerar o ser humano como ser histórico e cultural; 
● Relacionar fenômenos sociais e contextos históricos; 
● Diferenciar as perspectivas relativistas e etnocêntricas; 
● Diagnosticar as distintas formas de expressão cultural nos espaços sociais em que se             

insere; 
● Compreender a multiplicidade de formas de estratificação existente; 
● Analisar os distintos papéis sociais atribuídos aos distintos gêneros, bem como, a            

objetificação da mulher na atual sociedade. 

Sugestões: 
Livros: Utopia Selvagem (Darcy Ribeiro); O que é etnocentrismo (Everardo Rocha) - Filmes:             
1492: A conquista do paraíso; Capitão Selvagem; Entre os muros da escola. 
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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; 

FÍSICA 

Habilidades 
● Aplicar os princípios da Dinâmica na interpretação de fenômenos envolvendo          

equilíbrio e movimento de partículas 
● Definir o momento angular e o momento de inércia de uma partícula e de um corpo                

rígido e descrever qualitativamente os seus efeitos na dinâmica das rotações em torno             
de um eixo fixo. 

● Aplicar o Princípio de Pascal para interpretar fenômenos em Hidrostática; 
● Definir empuxo e aplicar o Princípio de Arquimedes para determiná-lo e interpretar            

fenômenos em Hidrostática; 
● Identificar o centro de massa e gravidade de corpos; 
● Definir a temperatura de um corpo e sua medida, utilizando diferentes escalas            

termométricas. 

Sugestões: criar uma rotina saudável de estudos, sanando sempre as dúvidas, de modo a não               
permitir que se acumulem durante as semanas. Material adicional de qualidade, na forma de              
simulações e exemplos resolvidos, pode ser encontrado no site sofisica.com.br. Sugere-se a            
revisão de conceitos envolvendo trigonometria no triângulo retângulo e decomposição          
vetorial, do primeiro ano, que serão importantes para o desenvolvimento das primeiras            
habilidades. Sugere-se o documentário ‘Maravilhas Modernas: pressão’ como uma introdução          
aos estudos sobre Hidrostática. 

Combinações: além do conjunto de atividades disponível no material de aula e Portal             
Educacional, será disponibilizada uma lista extra para cada novo conteúdo, que deverá ser             
acessada na Sala de Aula Virtual, criada no Google Classroom, cujo código de acesso foi               
disponibilizado em aula. A realização das atividades nos períodos disponibilizados para tal            
tarefa comporá parte da nota referente a trabalhos. 

REDAÇÃO 

Habilidades 
● Conhecer o funcionamento dos elementos linguísticos em diferentes planos do texto e            

utilizá-los tanto para compreender os textos alheios quanto para produzir e revisar os             
seus próprios textos. 

SUGESTÕES: Baixar gratuitamente e ler o livro “Preconceito linguístico de Marcos Bagno. A             
leitura  servirá para nortear um dos trabalhos avaliativos do trimestre. 

COMBINAÇÕES: Fazer registro no caderno ou em folhas A4 do (Brainstorming) de cada             
proposta de redação, que será o subsídio para a redação da aula seguinte. Entregar em cada                

aula a produção trabalhada (rascunho) e passada à caneta. Interagir de maneira respeitosa nas              
discussões e temáticas trabalhadas no decorrer do trimestre.  

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. 

● 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). 

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

●  Inferir a perspectiva do narrador em uma narrativa literária. 
● Recuperar a intertextualidade em textos literários. 
● Demonstrar interesse pela leitura e familiarizar-se com diferentes gêneros de texto. 

SUGESTÕES: assistir a filmes, a peças de teatro, a frequentar museus, galerias de arte. 

COMBINAÇÕES: 
A. ler o livro: “Hamlet”, de William Shakespeare; 
B. b) 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/ 

C.  fazer as anotações pedidas; 
D. estar com o material (folhas de exercícios, resumos...) solicitado; 
E. ler revistas (‘Galileu’, ‘Superinteressante’, ‘Aventuras na História’...) e jornais; 
F. 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. 
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