
HABILIDADES 2019 
 

 

Caxias do Sul, 1º de março 2019. 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

De acordo com o que foi expresso em reunião de pais e/ou responsáveis,             

apresentamos a organização trimestral do 7º Ano. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Habilidades 
● Ler e interpretar textos do gênero literário, observando o trabalho simbólico           

da linguagem e os deslocamentos de sentido operados pela palavra literária. 
● Identificar efeitos de sentido do uso de estratégias de modalização e de            

argumentatividade, além de analisar os sentidos construídos a partir do uso           
de sequências descritivas e expositivas. 

● Utilizar estratégias de produção oral, considerando os objetivos        
comunicativos e o contexto. 

● Elaborar paráfrases e resumos do texto lido, observando a organização das           
informações do texto base. 

● Utilizar recursos de coesão ao produzir textos dos gêneros estudados. 
● Escrever corretamente. 
● Identificar a estrutura básica da oração: sujeito, verbo, complemento. 
● Identificar, em orações de textos lidos ou de autoria, os verbos de predicação             

completa 
● (intransitivos) e incompleta (transitivos). 

Sugestões 
Acompanhar a leitura e/ou ler em família o livro “Manual da delicadeza de A a Z”, de                 
Roseana Murray, Editora FTD (livro do trimestre). Conversas e leituras a respeito dos             
temas/gêneros propostos, propiciando o enriquecimento mútuo e a troca de ideias. 

Combinações 

Ter todo o material necessário. Revisar os conteúdos em casa. Manter um horário             
diário de estudo. Realizar a reescrita das redações de acordo com o que foi corrigido. 

MATEMÁTICA 

Habilidades 
● (Re)conhecer operações e diferentes significados e representações dos        

números inteiros. 
● Comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, associá-los a          

pontos da reta numérica e utilizá-los em situações que envolvam adição e            
subtração. 

● Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números         
inteiros.  

Sugestões: 
Assistir vídeo aulas dos conteúdos vistos em aula. 
Fazer resumos sobre os tópicos ensinados na semana. 
Revisar diariamente os conteúdos e exercícios  trabalhados em aula. 

Combinações: 
Manter o material organizado e atualizado. 
Sempre trazer para a aula o livro didático e o livro de atividades. 
Realizar as atividades propostas para casa. 

LÍNGUA INGLESA 

Habilidades 
● Utilizar o presente simples a fim de falar sobre a sua rotina e atividades do               

dia-a-dia; 
● Produzir pequenos diálogos de compras utilizando o gerúndio; 
● Classificar os alimentos e bebidas em contáveis e incontáveis; 
● Nomear os membros da família e utilizar adjetivos para descrevê-las. 
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Sugestões: 
Nomear os alimentos e bebidas no supermercado. 
Com sua família produzir diálogos como se estivesse em um café e supermercado. 
Descrever características da sua família a fim de adivinhar a pessoa pelas suas             
características. 
Game: Cara a cara, em inglês. 

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 
● Experimentar, fruir e praticar os esportes de marca, precisão, invasão e           

técnico-combinatórios, valorizando o trabalho coletivo, o protagonismo,       
usando habilidadestécnico-táticas básicas e respeitando regras. 

Sugestões:Incentive sempre a prática de atividade física. Filme: Se eu tivesse Asas.            
Dirigido por Allan Harmon. 

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. 

ARTE 
Habilidades 

● Representar ideias, emoções, sensações por meio das artes visuais. 
● Identificar formas visuais, no trabalho frequente de relações entre elementos          

que compõem a obra artística. 
● Conhecer os contextos históricos da obras. 
● Compreender, experimentar e praticar técnicas e materiais artísticos. 
● Pesquisar, analisar, sequenciar, e fazer releituras de artistas, suas biografias e           

produções. 
● Caracterizar a produção artística desses períodos. 

Sugestões: Arte Barroca: https://www.youtube.com/watch?v=ssZUxgYmFdg  
Barroco Brasileiro: https://www.todamateria.com.br/arte-barroca/  

Combinações: 
*Trazer os materiais solicitados  
*Deixar a sala de arte sempre organizada e limpa 
* Uso do celular somente quando autorizado para estudo 
*Sempre fazer temas solicitados em casa, para melhor desenvolvimento em aulas           
práticas 

HISTÓRIA 

Habilidades 
● Definir o Renascimento a partir de suas características históricas. 
● Identificar as diferentes rotas comerciais terrestres e marítimas utilizadas         

pelos europeus para as práticas  comerciais. 
● Reconhecer o processo de formação da burguesia comercial europeia. 
● Identificar os processos históricos que deram origem aos Movimentos de          

Reforma Religiosa.  

Sugestões:  
-Livro: Dom Quixote de La Mancha; Miguel Cervantes;Editora Revan. 
-Site jogo sobre as Grandes Navegações:      
https://rachacuca.com.br/quiz/22463/as-grandes-navegacoes-i/ 
-Site sobre a Inglaterra:    
https://descomplica.com.br/blog/sem-categoria/resumo-revolucao-inglesa-i/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ssZUxgYmFdg
https://www.todamateria.com.br/arte-barroca/
https://rachacuca.com.br/quiz/22463/as-grandes-navegacoes-i/
https://descomplica.com.br/blog/sem-categoria/resumo-revolucao-inglesa-i/
https://descomplica.com.br/blog/sem-categoria/resumo-revolucao-inglesa-i/
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-Filme:O homem da máscara de ferro. 

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. 

GEOGRAFIA 

Habilidades 
● Localizar e apontar características gerais do território brasileiro. 
● Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação          

socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as          
tensões históricas e contemporâneas. 

● Estabelecer relações entre os processos de industrialização e inovação         
tecnológica com as transformações socioeconômicas do território brasileiro. 

● Caracterizar dinâmicas dos componentes físico-naturais no território       
nacional, bem como sua distribuição  e biodiversidade.  

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. 
-Jogar nos links abaixo conforme conteúdos vistos ou interesse: 
https://educa.ibge.gov.br/criancas/brincadeiras-2/19591-quebra-a-cabeca-mapas.ht
ml 
https://www.sogeografia.com.br/Jogos/ 

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 
● Compreender à importância do conhecimento filosófico e à educação como          

forma de superação da ignorância. 
● Demonstrar por exemplificação como podemos nos libertar da condição de          

escuridão que nos aprisiona através da luz da verdade (Mito da Caverna -             
Platão). 

Sugestões: 
-Conversar com a família sobre os fatos ocorridos no cotidiano, refletindo sobre o             
porquê acontecem, quem são os culpados, o que fazer para modificar o que vem              
ocorrendo, distinguir se o fato é verídico ou falso. 
-Ler jornais, revistas, artigos on-line com a atitude reflexiva e questionadora. 

Combinações: 
-Respeitar os momentos de diálogo/debate na sala de aula, entendendo que todos            
tem uma opinião e que elas divergem umas das outras. 
-Realizar os trabalhos avaliativos com dedicação e empenho. 
-Participar das leituras filosóficas realizadas em aula, sublinhando os pontos em           
destaque e questionando sempre que houver dúvidas. 

EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

Habilidades 
● Relacionar o crescimento pessoal com a possibilidade de desenvolver ações          

de solidariedade fraternas no período quaresmal. 
● Reconhecer os tempos litúrgicos como oportunidades para reflexão e         

aprimoramento da caminhada de fé. 
● Definir a Quaresma na sua dimensão de conversão para uma vida solidária e             

comprometida com a justiça. 
● Relacionar o tema da Campanha da Fraternidade aos grandes desafios sociais           

e éticos vivenciados pela sociedade brasileira. 

Sugestões: Procurar estimular os filhos em desenvolver sua sensibilidade em relação           
ao conhecimento de demais culturas, observando que elas se manifestam na           
religiosidade de determinado povo. Filmes: “Viva a vida é uma Festa” “Corrente do             
Bem” “Extraordinários”.  

https://educa.ibge.gov.br/criancas/brincadeiras-2/19591-quebra-a-cabeca-mapas.html
https://educa.ibge.gov.br/criancas/brincadeiras-2/19591-quebra-a-cabeca-mapas.html
https://www.sogeografia.com.br/Jogos/
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Combinações:  
Esperar a vez de falar.  
Envolvimento nas atividades. 
Caderno completo e organizado. 
Cumprimento das atividades. 
Caderno sempre presente em aula. 

CIÊNCIAS 

Habilidades 
● Reconhecer a importância dos seres vivos e dos fatores abióticos para a vida; 
●  Relacionar as diferentes adaptações dos seres vivos com o ambiente; 
● Identificar relações entre os seres vivos e compreender sua importância na           

manutenção do equilíbrio ecológico; 
● Compreender a dependência dos organismos vivos para a manutenção do          

fluxo de matéria e energia no ambiente. 

Sugestões 
● Conteúdo digital –portal educacional- vídeos: Características dos organismo        

unicelulares e pluricelulares; A viagem de Darwin a bordo do Beagle; 
●  Vídeo: A protocooperação, comensalismo, predatismo; 
● Atividades interativas: As relações ecológicas em um ecossistema, teias         

alimentares, O indivíduo e a população. 
● Leituras: Branco, Samuel M. Natureza e seres vivos- moderna, 2002 
● Filmes: A marcha dos Pinguins. Direção Luc Jacquet,2004; Vida de inseto.           

Direção de John Lasseter. Los Angeles: Pixar,1998. Espelho d’agua. uma viagem           
no Rio São Francisco, Copacabana Filmes, 2004 . 

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. 

 

Obs. Combinações gerais do Colégio: 

A entrega de atividades e  trabalhos atrasados,  
sem atestado médico serão avaliados com 50 % da nota. 


