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Caxias do Sul,  Setembro de  2019. 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

LÍNGUA PORTUGUESA 

● Produzir, de forma coerente e coesa, os gêneros textuais especificados; 
● Produzir cartas, e-mails e posts para redes sociais ou blogs, em situações formais e 

informais; 
● Produzir relatos; 
● Produzir notícias sobre temas relevantes; 
● Utilizar, ao produzir um texto, os recursos linguísticos necessários: modos e tempos verbais, 

concordância, ortografia e pontuação; 
● Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e 

estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos; 
● Utilizar mecanismos de representação de diferentes vozes no texto; 
● Identificar recursos de coesão referencial por substituições lexicais e por pronomes; 
● Ler expressivamente para o outro. 

Combinações:  
●  utilizar como material de apoio: Gramática da LP (ilustrada) e Portal Educacional 

(Positivo On). 
 

Sugestões: 
● 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. 
 

MATEMÁTICA 

Habilidades: 
● (Re)conhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas 

fracionária e decimal, estabelecer relações entre essas representações, passando de uma 
representação para outra, e relacioná-los a pontos na reta numérica.  

● Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e 
resultado de divisão, identificando frações equivalentes. 

● Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo da fração de uma quantidade e cujo 
resultado seja um número natural, com e sem uso de calculadora.  

● Resolver e elaborar problemas que envolvam adição ou subtração com números racionais 
positivos na representação fracionária.  

● Resolver e elaborar problemas com números racionais positivos na representação decimal, 
envolvendo as quatro operações fundamentais e a potenciação, por meio de estratégias 
diversas, utilizando estimativas e arredondamentos para verificar a razoabilidade de 
respostas, com e sem uso de calculadora.  

● Resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, 
temperatura, área (triângulos e retângulos), capacidade e volume (sólidos formados por 
blocos retangulares), sem o uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em contextos 
oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do conhecimento.  

● Analisar e descrever mudanças que ocorrem no perímetro e na área de um quadrado ao se 
ampliarem ou reduzirem, igualmente, as medidas de seus lados, para compreender que o 
perímetro é proporcional à medida do lado, o que não ocorre com a área. 

● Calcular a probabilidade de um evento aleatório, expressando-a por número racional (forma 
fracionária, decimal e percentual) e comparar esse número com a probabilidade obtida por 
meio de experimentos sucessivos.  

● Identificar as variáveis e suas frequências e os elementos constitutivos (título, eixos, legendas, 
fontes e datas) em diferentes tipos de gráfico.  

● Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos 
ambientais, sustentabilidade, trânsito, entre outros, apresentadas pela mídia em tabelas e em 
diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões.  

Sugestões: Acompanhar o Portal Educacional com os vídeos postados (estes, auxiliam o 

educando com os conteúdos que estão sendo abordados em sala de aula). 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 0,5 no 
trimestre. Nas aulas de robótica os educandos devem estar sempre com o material e realizar as 
atividades propostas na aula e no blog do educacional, as atividades propostas em robótica serão 
avaliadas em 0,25 pontos.O trabalho do pluviômetro será avaliado em 1,0 no trimestre. 

LÍNGUA INGLESA 

Habilidades 
● Solicitar permissões, oferecer e pedir ajuda, falar sobre obrigações; 
● Falar sobre acontecimentos passados; 
● Descrever uma foto e dar sequência à histórias; 
● Comparar objetos e lugares. 

Sugestões:   
● Organizar uma tabela em língua inglesa com suas tarefas e rotinas; 

http://www.somatematica.com.br/
http://www.somatematica.com.br/
https://www/
https://www/
https://www/


                                                                                                  HABILIDADES  2019   

 

● Criar diálogos com situações de restaurante e praticá-los com colegas e familiares; 
● Fazer uma lista com os verbos irregulares no passado simples; 
● Contar e escrever pequenas histórias no passado; 
● Descrever fotos e imagens de suas férias e acontecimentos importantes; 
● Fazer um jogo da memória com os adjetivos; 
● Assistir a filmes e séries em inglês; 
● Realizar leituras em língua inglesa a fim de aumentar o vocabulário e aperfeiçoar a 

língua. 

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 
● Propor e produzir alternativas para experimentação dos esportes não disponíveis e/ou 

acessíveis na comunidade e das demais práticas corporais tematizadas na escola. 
● Experimentar e fruir esportes de rede e técnicocombinatórios, 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:  
● Só estarão liberados das aulas de Educação Física os educandos que apresentarem 

justificativa na agenda ou atestado médico. 
● 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.  

● As avaliações do trimestre serão explicadas aos alunos e postadas no portal, como no 
trimestre anterior. 

ARTES 

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

● 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 

Sugestões:  
●  http://www.historiadasartes.com/nomundo/arte-barroca/barroco/ 
● https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/artes/a-arte-barroca-no-brasil.htm 

Combinações: Trazer materiais solicitados sempre na aula anterior. 

Contribuir para organização do ateliê de arte, após o uso.  

 
●  

CIÊNCIAS 

Habilidades: 
● Explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e 

funcional dos seres vivos . 
● Concluir, com base na análise de ilustrações e/ou modelos ( físicos  ou digitais ),  que 

os organismos são um complexo arranjo de sistemas  com diferentes níveis de 
organização. 

● Justificar o papel dos sistemas digestório e respiratórios nas funções de nutrição do 
corpo, com base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções. 

● Justificar o papel  dos sistemas cardiovascular e urinário nas funções de circulação e 
excreção de substâncias no corpo, com base na análise  de suas  estruturas básicas 
e respectivas funções. 

Sugestões 

Leitura: 

http://www.historiadasartes.com/nomundo/arte-barroca/barroco/
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/artes/a-arte-barroca-no-brasil.htm
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Prestes, Maria E.B. Teoria celular de Hooke e Schwann. SP: Scipione,1997 

Grandisoli, Edson; Fantazzini,Laura; Cunha, SP. Nutrição e Saúde. SP: Saraiva , 2011. 

Marber, Ian. Dieta saudável. SP, Publifolha , 2007. 

Souchard, Philippe E. Respiração. SP: Summus ,1990. 

Thibodeau, Gary. Patton, Kevin. Estrutura e funções  do corpo humano. SP: Manole, 2002. 

Tortora, Gerard.J. Corpo humano. Fundamentos de anatomia e fisiologia .4ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2000. 

Filme: A célula humana. Direção de Mike Davis . Inglaterra: BBC, 2009. 

 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 

Habilidades: 
● Reconhecer e caracterizar  a divisão do Império Romano em: monarquia, república e 

império. 
● Compreender a divisão e decadência do Império Romano. 
● Conhecer as origens do Império Bizantino no contexto da decadência do Império 

Romano. 
● Caracterizar os principais aspectos da cultura bizantina, manifestações artísticas e 

religiosidade. 

● Conhecer aspectos da religiosidade dos  árabes e o advento do Islamismo e as 
pregações de Maomé. 

● Problematizar a expansão árabe e o choque das religiões e culturas islâmicas e cristãs. 
● Conhecer os grupos étnicos que compunham os povos bárbaros, bem como o conceito 

de povo bárbaro. 

● Compreender o fim da Antiguidade e o processo de transição para a Idade Média.. 
● Compreender o contexto em que ocorrem as relações feudo-vassálicas na Europa 

Ocidental e aspectos do feudalismo. 
● Identificar mudanças na organização da sociedade urbana na Idade Média. 
● Conhecer o que foram as Cruzadas. 

Sugestões:  
● Assistir a animação:   Império Romano Parte I: https://youtu.be/x-SZ8KmHj-A 
● Assistir a animação:   Idade Média e Feudalismo.https://youtu.be/QjoHiK_luxw 
● Assistir a animação:  História de Roma parte 2: https://youtu.be/CrS6f8IXqgo  

Combinações: 
● Revisar toda a matéria vista em aula e montar seus esquemas pessoais para estudo. 
● Fazer os temas e atividades solicitadas pela professora. 
● Leitura prévia dos conteúdos da apostila. 

GEOGRAFIA 

Habilidades 
● ·         Definir clima a partir de suas relações com a atmosfera. 
● ·          Diferenciar clima e tempo atmosférico. 
● ·         Identificar os elementos do clima a partir de suas respectivas 

características. 
● ·         Reconhecer os fatores que definem a formação dos comportamentos 

climáticos 
● ·         Identificar os principais tipos de clima a partir de suas características 
● ·         Relacionar a ocorrência dos fenômenos climáticos às transformações nas 

paisagens realizadas pelos seres humanos. 
● ·         Reconhecer a importância da água para o desenvolvimento da vida humana 

no espaço geográfico. 
● ·         Definir Hidrografia a partir do impacto que a presença da água provoca na 

formação das paisagens. 
● Reconhecer os papéis que a água pode desempenhar na formação do relevo. 

https://youtu.be/QjoHiK_luxw
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● ·         Reconhecer os papéis que a água pode desempenhar no desenvolvimento 
das condições atmosféricas. 

● ·         Identificar os principais tipos de formação vegetal existentes no planeta. 

● ·         Definir Bioma tendo em vista as interações entre diferentes elementos da 

natureza. 

● Relacionar, num bioma, os elementos da natureza e a formação de cobertura 

vegetal homogênea. 

 

Sugestões: 
A atmosfera terrestre. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=ex60dbZn_Wo 
Série de reportagens do programa  Matéria de Capa sobre a água. Disponível 
no Youtube. 
Site: 
Pegada hídrica. Disponível em: 
http://www.pegadahidrica.org/?page=files/home 
Google watch Forest. Disponível em: https://www.globalforestwatch.org/ 
 

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 
● Identificar características formadoras de uma personalidade e compreender 

diferentes personalidades por meio de descrições e auto descrições. 

● Relacionar sentimentos a suas características, seus objetos, suas causas, 

expressões e estabelecer relações entre sentimentos, pensamentos e atitudes. 

● Ler e compreender, brevemente, os estudos sobre o conhecimento de si mesmo 
dos filósofos Parmênides e Sócrates. 

Sugestões: 

● Livro: Histórias para acordar. São Paulo: Cia. Das letrinhas, 1996. 

● Filme: Gênio Indomável. Direção de Gus Vam Sant 

● Reflexões: O que encontro quando olho para dentro de mim mesmo? 

●                   Como posso me conhecer? 

●                   Será que me conheço bem? 

●                   Meus pensamentos e minhas atitudes revelam quem sou? 

Combinações: 

● Participar dos debates filosóficos com empenho e interesse. 

● Respeitar a opinião do colega em debates e exposições orais. 

● Ler, interpretar, sublinhar e resolver os exercícios propostos. 

● Realizar os trabalhos propostos em grupos ou dupla com dedicação evitando 
brincadeiras. 

EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

Habilidades: 

● Compreender a função e os significados de rito, mito e símbolos religiosos. 

● Identificar os lugares sagrados presentes no Brasil e suas religiões pertencentes. 

● Reconhecer a importância dos ritos na estruturação das diferentes crenças, tradições e 
movimentos religiosos. 

Sugestões: 

● Livro: Crescer com Alegria e Fé. Ednilce Duran e Glair Arruda 

● Filme: AS CRÔNICAS DE NÁRNIA. Dirigida por Andrew Adamson. EUA, 2005. 

● Reflexões: Qual o espaço de acontecimento da sua religião? 

●                   Quais os ensinamentos da sua religião? 

●                   Quais os costumes e hábitos da sua religião? 

Combinações: 

● Participar dos debates com empenho e interesse. 

● Respeitar a opinião do colega em debates e exposições orais, inclusive a religião que o 

colega segue. 

https://www.youtube.com/watch?v=ex60dbZn_Wo
https://www.youtube.com/watch?v=ex60dbZn_Wo
https://www.youtube.com/watch?v=ex60dbZn_Wo
http://www.pegadahidrica.org/?page=files/home
http://www.pegadahidrica.org/?page=files/home
http://www.pegadahidrica.org/?page=files/home
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● Ler, interpretar e resolver os exercícios propostos. 

● Realizar os trabalhos propostos em grupos ou dupla com dedicação evitando 
brincadeiras. 

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


