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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 3ª Série do Ensino Médio. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Habilidades 
● Perceber que a produção de períodos fundamenta-se em dois mecanismos          

articulatórios básicos. 
● Identificar as unidades significativas mínimas e suas funções.  
● Empregar as linguagens como meio de expressão, de informação e de comunicação            

adequando-as aos diferentes contextos. 
● Utilizar a língua de modo variado e adequado ao contexto, às diferentes situações e              

práticas sociais, interessando-se em ampliar seus recursos expressivos, seu domínio          
da língua padrão nas modalidades oral e escrita. 

● Aplicar os fatores que operam para a constituição da textualidade, particularmente os            
mecanismos de coesão e de coerência. 

● Reconhecer e empregar diferentes estruturas de enunciados, considerando critérios         
sintáticos e discursivos.  

● Perceber as mudanças de sentido ocorridas nos enunciados por influência da           
aplicação de determinadas regras.  

● Avaliar a situação do uso da língua para decidir pela adoção ou não das diferentes               
regras. 
 

Sugestões: leitura de jornais e de revistas; pesquisar e se apropriar das características do              
concurso vestibular (faculdade) pretendido e Enem. 

Combinações: 
A. ealizar 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; 

B. estar com o material (folhas de exercícios, resumos...) solicitado; 
C. trazer assinados, pelos responsáveis; os instrumentos de avaliação. 

MATEMÁTICA 

Habilidades 
● Relacionar funções polinomiais do 1º e 2º grau ao volume de sólidos geométricos,             

reconhecendo proporcionalidade; 

● Reconhecer a equação da reta, o significado geométrico de seus coeficientes e as             
condições que garantem o paralelismo e a perpendicularidade entre retas, a partir de             
suas equações; 

● Resolver e elaborar problemas, calculando a distância entre dois pontos ou o ponto             
médio de um segmento; 

● Resolver e elaborar problemas práticos associados a equações e inequações lineares; 
● Relacionar o estudo de funções à Geometria. 

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. Eles 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 atividades motoras e perceber a relação entre sistema energético e           
baixa pressão. 

● Refletir sobre a relação entre práticas corporais, condições de vida, saúde, bem-estar            
e possibilidades/impossibilidades no cuidado de si e dos outros. 

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

 

https://lyricstraining.com/
https://lyricstraining.com/
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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. 

HISTÓRIA 

Habilidades 
● Relacionar os principais conflitos e processos revolucionários que ocorreram na          

primeira metade do século XX aos desdobramentos sociopolíticos e econômicos do           
desenvolvimento do sistema capitalista 

● Inferir hipóteses sobre o desenvolvimento europeu nas décadas de 20 e 30 do século              
XX, tendo em vista a situação socioeconômica da Europa antes e depois da Primeira              
Guerra Mundial. 

● Analisar o processo de desenvolvimento histórico da chamada Primeira Era Vargas,           
tendo em vista seu impacto na (re) organização política e econômica do Estado             
Brasileiro 

 

Sugestões:  
Livros:  
LAW, Jonathan; WRIGHT, Dicionário de História do Mundo,Editora Autentica, 2013. 
AZEVEDO, Antonio, Dicionário de Nomes, Termos e Conceitos Históricos, Nova Fronteira,2000. 
Filmes/Documentários: 
Os Segredos da Primeira Guerra 2014. 
Getúlio: a construção do mito - Caminhos da Reportagem TV Brasil.  

Combinações:  
Registrar no caderno e ler na apostila (volume 8/2018) os conteúdos que estão sendo              
previamente revisados em aula. 
Sistematizar o conteúdo visto em aula, observando o material didático da apostila. 

Leitura prévia dos conteúdos a serem abordados em aula. 

GEOGRAFIA 

Habilidades 
● Identificar as diferentes formas de energia; 
● Reconhecer as etapas de formação e transformação dos recursos energéticos; 
● Reconhecer a importância da energia e discutir sobre o modelo energético brasileiro. 
● Avaliar a relação entre desenvolvimento e subdesenvolvimento no contexto da          

globalização; 
● Conhecer as organizações políticas atuais e a soberania econômica e política que            

possuem; 
● Interpretar o surgimento de blocos econômicos e sua função no contexto atual; 
● Identificar os principais blocos econômicos existentes e seus acordos; 
● Identificar países que compõem a hegemonia mundial; 
● Caracterizar a influência dessas nações sobre as demais; 
● Relativizar a escala de importância, no tempo e no espaço, do local e do global e da                 

multiplicidade de vivências com os lugares; 
● Comparar o significado histórico-geográfico das organizações territoriais em escala         

local, regional ou mundial; 
● Analisar as transformações dos espaços geográficos como produto das relações          

socioeconômicas e culturais de poder. 

Sugestões:  
Filme: A Era da estupidez. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=JIz4mBDWRis 
Filme: Capitalismo uma história de amor. Disponível em:        
https://www.youtube.com/watch?v=FaMRSjiL4IE 
Livro: MORIN, Edgar. Rumo ao abismo? Ensaio sobre o destino da humanidade. Rio de Janeiro:               
Bertrand Brasil, 2011. 
MARTINS, José de Souza. Fronteira. São Paulo: Contexto, 2014. 
Sites: Fundo Monetário Internacional. http://www.imf.org/external/index.htm 
Banco Mundial. http://www.worldbank.org/ 
Organização Mundial do Comércio. https://www.wto.org/ 
Livro: Bauman, Zygmunt. Globalização: as conseqüências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar            
Ed., 1999. Disponível em: www.institutoveritas.net/livros-digitalizados.php?baixar=113 

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 

 

http://www.imf.org/external/index.htm
http://www.imf.org/external/index.htm
http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
https://www.wto.org/
http://www.institutoveritas.net/livros-digitalizados.php?baixar=113
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Habilidades 

● Criticar aspectos das concepções filosóficas dos séculos XX e XXI que desconsideram a             
dignidade da Vida Humana como paradigma fundamental para a existência histórica           
dos seres humanos; 

● Levantar hipóteses, a partir das concepções filosóficas dos séculos XX e XXI, sobre             
diferentes possibilidades de vida em sociedade que valorizem a dignidade humana; 

● Propor formas de organização da vida social e política cotidiana a partir de debates e               
formulações filosóficas realizadas nos séculos XX e XXI. 

Sugestões: 
Filme: O show de Truman, A Ilha do Medo, A espuma dos Dias. Série: Merlí (Netflix) 

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; 

QUÍMICA 

Habilidades 
● Classificar átomos de carbono e cadeias carbônicas; 
● Empregar códigos e símbolos para representar e identificar compostos orgânicos; 
● Identificar os diferentes tipos de compostos orgânicos, bem como sua nomenclatura; 

Identificar hidrocarbonetos e aplicar as regras de nomenclatura; 
● Representar por meio de fórmula estrutural as cadeias carbônicas, identificando seus 

elementos; 
● Identificar os hidrocarbonetos; 
● Reconhecer as nomenclaturas dos compostos oxigenados e nitrogenados; 

Identificar e diferenciar as funções orgânicas: hidrocarbonetos, álcoois, fenóis,         
aldeídos,cetonas, enóis, sais de ácidos e ésteres; 

● Escrever os nomes (usual e IUPAC) e as fórmulas (molecular e estrutural) de             
compostos 
representativos das funções orgânicas supracitadas.  

Sugestões: 
Livro: Os Botões de Napoleão - As 17 Moléculas que Mudaram a História. 
Revista: Química nova na escola.  

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 
● Compreender a pobreza como um grande problema da humanidade; 
● Relacionar sistemas políticos e formas de participação política e social; 

● Relacionar processos de modernização e formas de exercício do poder e de dominação; 
● Ponderar sobre o papel do Estado e das formas de expressão das lutas sociais tendo em                

vista seu histórico de pilar de poder da ordem social vigente. 

Sugestões: 
Livros: O senhor das Moscas (William Golding); A revolução dos bichos (George Orwell). -              
Filmes: A Onda; Réquiem para o sonho americano (Chomsky); O senhor das Moscas. 

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 
● Reconhecer o movimento harmônico simples e o pêndulo simples. 
● Identificar a reflexão e a refração de ondas e aplicar as suas leis para interpretar               

fenômenos. 
● Descrever o som e sua natureza ondulatória, bem como a reverberação e o efeito              

Doppler e aplicá-los na interpretação de fenômenos. 
● Aplicar qualitativa e quantitativamente a lei de Coulomb na interpretação de           

fenômenos envolvendo interação entre cargas elétricas. 
● Conceituar Campo Elétrico e identificar sua influência sobre cargas elétricas. 

Sugestões: material adicional de qualidade, na forma de simulações e exemplos resolvidos            
pode ser encontrado no site sofisica.com.br. Diversas listas extra de exercícios estão            
disponíveis em projetomedicina.com.br. Sugere-se a leitura do ‘Guia Mangá de Eletricidade’,           
de Kazuhiro Fujitaki, como inspiração para trabalho a ser desenvolvido no primeiro trimestre. 

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. 

LITERATURA 

Habilidades 
● Reconhecer na linguagem (estilo) de cada texto o contexto histórico, cultural, social e             

econômico que lhe deu origem, relacionando-o às outras linguagens artísticas do           
período. Esse estudo comparativo, além de levá-lo à compreensão dos aspectos           
literários estudados, deve tornar possível uma formação humanística e crítica em           
relação ao mundo de que participa. 

● Caracterizar, interpretar e analisar o contexto cultural e literário da época,           
comparando com o momento histórico e social. 

● Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no            
patrimônio literário nacional. 
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● Inferir a perspectiva do narrador     em uma narrativa   

literária. 
● Compreender que a literatura dialoga intensamente com as demais linguagens          

artísticas e participa da efervescência de ideias e de rupturas estéticas características            
desse momento. 

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

Combinações:  
A.  ler o livro do trimestre: “Diário da Queda”, de Michel Laub; 
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. trazer assinados, pelos responsáveis; os instrumentos de avaliação. 

BIOLOGIA 

Habilidades 
● Compreender a relação entre anatomia e fisiologia para a manutenção da vida. 

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

SUGESTÕES 
 Filme: Mãos Talentosas (2009); 
Documentário: Eu, Humano [Dublado] Documentário National Geographic.  

 

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

 

 


