
 

HABILIDADES 2019 

 

 

Caxias do Sul,  Junho 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 1ª Série do Ensino Médio. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Habilidades:  
● Utilizar a língua de modo variado e adequado ao contexto, às diferentes situações e 

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

● Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de 
diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações-problema. 

● Entender os princípios, a natureza, a função e o impacto das tecnologias da 
comunicação e da informação na sua vida pessoal e social, no desenvolvimento do 
conhecimento, associando-o aos conhecimentos científicos, às linguagens que lhes 
dão suporte, às demais tecnologias, aos processos de produção e aos problemas que 
se propõem solucionar. 

Sugestões:  
● leitura diária de jornais e de revistas; frequentar espaços de cultura (exposições, 

saraus, cinema, teatro…). 

Combinações:  
● 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/ ; 

● fazer as anotações pedidas; 
● estar com o material (folhas de exercícios, resumos...) solicitado; 
● trazer assinados, pelos responsáveis; os instrumentos de avaliação. 

MATEMÁTICA 

Habilidades:   
● Conhecer a função exponencial e suas propriedades relativas ao crescimento ou 

decrescimento. 
● Identificar características do gráfico da função exponencial. 
● Relacionar as funções exponencial e logarítmica com fenômenos naturais ou sociais, 

reconhecendo seu cresci- mento e/ou decrescimento e suas propriedades gráficas.  
● Conhecer as principais propriedades dos logaritmos, bem como a representação da 

função logarítmica, como inversa da função exponencial. 
● Identificar características do gráfico da função logarítmica.   
● Compreender o significado dos logaritmos como expoentes convenientes para a 

representação de números muito grandes ou muito pequenos, em diferentes contex- 
tos. 

● (Re)conhecer a importância da função logarítmica na Matemática e em outras áreas 
do conhecimento, como por exemplo, na descrição de fenômenos naturais como os 
terremotos. 

● Resolver equações e inequações simples, utilizando propriedades de potências e 
logaritmos, em diversos con- textos. 

● Compreender o conceito de semelhança. 
● Identificar a semelhança entre figuras planas, ampliando e reduzindo figuras segundo 

uma razão, reconhecendo os elementos de figuras planas que não se alteram 
(medidas de ângulos) e os que se modificam (medida dos lados, perímetro e área). 

● Calcular a razão entre as medidas dos lados de figu- ras planas semelhantes e 
também entre áreas de suas su- perfícies. 

● Resolver situações problemas envolvendo triângulos semelhantes. 
● Utilizar a semelhança entre triângulos para estabe- lecer relações métricas no 

triângulo retângulo. 
● Aplicar o teorema de Pitágoras em situações proble- mas contextualizadas. 
● Utilizar relações métricas fundamentais entre os elementos de triângulos retângulos, 

em diferentes contextos.  
● Resolver problemas envolvendo as razões trigonométricas, reconhecendo sua 

importância no cálculo de dis- tâncias inacessíveis.  
● (Re)conhecer padrões e regularidades em sequências numéricas ou de imagens, 

expressando-as matematica- mente, quando possível. 
● Conhecer e identificar as características principais das progressões aritméticas: 

expressão do termo geral, soma dos “n” primeiros termos, entre outras, sabendo 
aplicá-las em diferentes contextos  

● (Re)conhecer as progressões aritméticas e geométricas, calcular seus termos gerais 
e somas de termos, apli- cando suas definições e propriedades na resolução de pro- 
blemas, relacionando com outras áreas do conhecimento.  

● Calcular a razão, o termo geral, a soma dos “n” primeiros termos de uma P.A e de 
uma P.G. 



    

 

● Compreender o significado da soma dos termos de uma PG infinita (razão de valor 
absoluto menor do que 1) e saber calcular tal soma em alguns contextos, físicos ou 
geométricos. 

● Utilizar os conceitos/propriedades de progressões aritmética e geométrica na 
resolução de problemas que envolvam juros simples e compostos. 

● Aplicar os conhecimentos de progressões aritméticas e geométricas na resolução de 
problemas em diferentes contextos.  

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. Os temas de casa serão  exercícios da apostila ou 
listas extras e serão cobrados e avaliados em 1,0 pontos no trimestre.  
 

LÍNGUA INGLESA 

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

escrito adequados à situação discursiva. 
● Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a 

organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. 
● Relacionar informações em um texto em LEM, sua função e seu uso social, para 

justificar possíveis intenções do autor. 
● Reconhecer a importância do patrimônio linguístico como construtor de memória e 

identidade em um mundo multicultural e multilíngue. 

Sugestões:  

Livros: Murder in the Orient Express – Agatha Christie; Alice in wonderland – Lewis Carroll 
Filmes: assistir com áudio e legendas em Inglês – Tall girl; 10 things I hate about you. 
Sites:  http://www.bbc.co.uk/learningenglish/   https://www.englishpractice.com/ 

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 
● Identificar a importância do contexto para as práticas esportivas e suas variações de 

movimento.  
● Identificar as relações entre as atividades e as demais áreas do conhecimento 

humano. 

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

esportiva). 
● Leituras reportagens sobre alimentação saudável e qualidade do sono, relacionados 

ao crescimento e desenvolvimento.. 

Combinações:  
● 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. Quando apresentado educando deverá 
realizar um parecer descritivo da aula e entregar. 

ARTES 

Habilidades: 
● Conhecer, constatar, localizar, construir e produzir artisticamente. 

● comunicar-se e expressar-se através de imagens, pinturas, gravuras, esculturas, 

colagens, fotografias, teatro, música e danças. 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
https://www.englishpractice.com/
https://www.englishpractice.com/


    

 

Sugestões:    
● Manter-se informado, atualizado a tudo que refere-se a grandes monumentos.  

Combinações: Participar de forma criativa de todos as propostas de aula. Ajudar na 
organização do Atelier de Arte, ao término das aulas. 
 

BIOLOGIA 

Habilidades 
● Saber resolver cruzamentos genéticos e aplicar noções de probabilidades. 
● Caracterizar os grupos sanguíneos dos sistemas ABO e Rh e resolver problemas. 
● Diferenciar genes epistáticos de não epistáticos e analisar situações e resolver 

problemas envolvendo as heranças ligada ao sexo e influenciada pelo sexo. 

Sugestões: 
Livros 

● Biologia: ensino médio/Vilmarise Bobato et al. – Curitiba; Positivo, 2015 
● Linhares, Sérgio. Gewandsznajder, Fernando. Biologia hoje. Volume I,II,III. São Paulo. 

Ática, 2012. 
● Amabis, José Mariano.Biologia.volume I,II,III. São Paulo. Moderna, 2010 

Combinações: 
● As aulas estarão disponíveis em slides no Educacional. 
● Para este trimestre as atividades de tema estarão valendo 1 ponto.  
● Serão acompanhadas as assinaturas em provas.  
● Não serão aceitos trabalhos atrasados sem justificativa. 

HISTÓRIA 

Habilidades 

● Definir a Idade Média analisando o contexto político social e econômico da época. 
● Definir Modernidade tendo em vista o surgimento de novas formas de pensar a 

existência humana e organizar a sociedade a partir da crise do mundo medieval. 
● Relacionar a dinâmica histórica dos movimentos renascentistas ao conjunto de 

formulações ideológicas e estéticas antropocêntricas. 

● Analisar os impactos da Reforma Protestante no cenário religioso e cultural europeu 
a partir do século XVI. 

●  Definir o Absolutismo monárquico na perspectiva do processo de centralização do 
poder político e da formação dos Estados nacionais. 

● Relacionar o processo de Expansão Marítima Europeia à dinâmica geoeconômica do 
Capitalismo comercial europeu. 

●  Relacionar o processo de organização dos povos pré-colombianos e sua contribuição 
cultural ao continente americano. 

Sugestões: 
Leitura: 

● WALTARI, Mika. O anjo negro. Belo Horizonte: Itatiaia,1980 
● LE GOFF, Jacques. Heróis e maravilhas da Idade Média. Petrópolis:Vozes.2009 

Filmes: 

● Kingdom of Heaven (Cruzada),2005 ‧ Drama/Ação 

● 1492 - A Conquista do Paraíso.1992 ‧ Drama/Ação 

● Luther (Lutero) .2003 ‧ Drama                       

Combinações: 

● Leitura prévia dos conteúdos a serem abordados em aula. 
● Selecionar e assistir materiais adicionais disponíveis na internet. 

GEOGRAFIA 

Habilidades 

● Reconhecer a importância de conhecer os fenômenos naturais tanto para a 

continuidade dos fenômenos científicos como para sua vida prática; 

● Estabelecer diferentes parâmetros que estudam e prevêem eventos climáticos; 

● Analisar os diferentes climas e as razões de suas mudanças (naturais e antrópicas); 

● Relacionar diferentes alterações climáticas a aspectos naturais; 



    

 

● Compreender a necessidade de entender mudanças climáticas para a sociedade se 

organizar: tanto no plano da produção econômica como para a vida prática e 

cotidiana; 

● Compreender a importância da hidrosfera (e sua preservação) para a sobrevivência 

e permanência de vida; 

● Diferenciar a dinâmica das águas continentais e subterrâneas; 

● Identificar os principais agentes poluidores dos recursos hídricos. 

Sugestões: 

● Amazônia s.a. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=b9Tko_q_QGM&t=2s 

● Uma verdade inconveniente. 
● Before the flood. 
● Home: o mundo é a nossa casa. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=9UiF2NF1_fE 
● Before the flood. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFmVRsQho4Y 
● Ouro azul: as guerras mundiais pela água. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=mQyoUDfhFVo 
●   
● Livros: 
● CUNHA, Sandra Baptista da. Et all. A questão ambiental: diferentes 

abordagens. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. 
● WELZER, Harald. Guerras climáticas: por que mataremos e seremos mortos 

no século 21. 
●   
● Sites: 
● Centro de previsão de tempo e estudos climáticos. Disponível em: 

www.cptecinpe.com.br 

● Global Forest Watch: Forest monitoring designed for action. 
Disponível em: http://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: 
● Refletir sobre o papel da razão e dos métodos no desenvolvimento e progresso  do 

conhecimento humano.  
● Identificar e conceituar diferentes interpretações e correntes filosóficas da 

modernidade.  
● Compreender o papel da filosofia no processo de apreensão da realidade e as 

transformações epistemológicas no decorrer da história. 
● Questionar o papel dos sentidos e da razão para a faculdade do conhecimento. 
● Avaliar o impacto que as escolas filosóficas cristãs tiveram na reorganização do 

mundo greco-romano durante o final da Antiguidade e o começo da idade Média; 
● Reconhecer os impactos que os debates filosóficos medievais e modernos exerceram 

sobre o ser humano. 

Sugestões:  
● Filmes/Séries (GiordanoBruno/1974); (Descartes/1974); Documentários (Quem 

somos nós);  Livros (O discurso do método/DESCARTES, René); 

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). 

ENSINO RELIGIOSO 

● Relacionar a dignidade da vida humana com o desenvolvimento do bem estar físico, 

psíquico e social. 

● Discutir as diferentes expressões de valorização  e desrespeito à vida, por meio da 

análise de matérias nas diferentes mídias. 

https://www.youtube.com/watch?v=b9Tko_q_QGM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=b9Tko_q_QGM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=b9Tko_q_QGM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=9UiF2NF1_fE
https://www.youtube.com/watch?v=9UiF2NF1_fE
https://www.youtube.com/watch?v=9UiF2NF1_fE
https://www.youtube.com/watch?v=mQyoUDfhFVo
https://www.youtube.com/watch?v=mQyoUDfhFVo
https://www.youtube.com/watch?v=mQyoUDfhFVo
http://www.cptecinpe.com.br/
http://www.cptecinpe.com.br/
http://www.cptecinpe.com.br/
http://www.globalforestwatch.org/
http://www.globalforestwatch.org/


    

 

● Desenvolver atitudes de respeito e tolerância à diversidade religiosa, na convivência 

com o outro. 

Sugestões:  Leituras  de revistas com assuntos atuais. 
 Combinações: 
Respeitar os colegas. 
Realizar os trabalhos solicitados e entregar com pontualialidade. 

FÍSICA 

Habilidades 
● Analisar e representar as transformações e conservações em sistemas que envolvam 

quantidade de matéria, de energia e de movimento. 
● Elaborar explicações e previsões a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no 

Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais. 
● Compreender a relação existente entre momento linear e Impulso e sua 

aplicabilidade no cotidiano. 

Sugestões: 
● Vídeo-aulas: Física Total ( disponível no you tube). 
● Vídeo-aulas: Pura Física (disponível no you tube). 
● site: https://www.sofisica.com.br/ 

Combinações: 

● As provas, uma vez entregues deverão retornar assinadas, caso contrário ocorrerá 
desconto de 0,2 pontos. 

SOCIOLOGIA 

Habilidades: 
● Compreender as perspectivas metodológicas da sociologia através de diferentes 

interpretações clássicas.  
● Identificar e significar conceitos em distintas análises sociológicas.  
● Compreender o papel e a importância do trabalho na produção da vida social e suas 

implicações no desenvolvimento da coesão e dos conflitos sociais. 
● Refletir sobre a estratificação da sociedade em classes sociais e os diferentes papéis 

e ideologias que estas podem representar. 
● Avaliar a forma como a sociedade impacta sobre as consciências individuais e a forma 

como os indivíduos produzem uma consciência coletiva/compartilhada. 

● Analisar criticamente o impacto e as influências que as análises sociológicas do século 
XIX desempenham na vida social atual.   

Sugestões: Filmes/Séries (Metrópolis); (O jovem Marx); Documentários (Ilha das flores);  
Livros (Um toque de Clássicos); 

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). 

QUÍMICA 

Habilidades: 

● Diferenciar as principais funções inorgânicas, quanto às suas características 
químicas, compreendendo os processos de formação que as envolvem.     

● Equacionar reações químicas compreendendo as suas relações estequiométricas. 
● Aplicar as leis químicas para estabelecer as relações entre, massa, mol, volume a 

Constante de Avogadro, nas reações químicas.  

Sugestões: 

● Livro: Química Geral em Quadrinhos 
● Revista: Química nova na escola, Scientific American 

Combinações:  

● Para este trimestre as atividades de tema estarão valendo 0,5 ponto. Serão 
acompanhadas as assinaturas em provas. Não serão aceitos trabalhos atrasados sem 
justificativa. 

REDAÇÃO 

https://www.sofisica.com.br/


    

 

Habilidades:  
● Produzir  textos coesos e coerentes, utilizando recursos linguísticos necessários: 

acentuação, ortografia e pontuação.  
● Analisar as funções sociais e comunicativas dos gêneros: artigo de opinião e redação 

- quem produz, para quem, com que intenção.  

Sugestões: 
● Leitura diária de jornais e de revistas; sites voltados para a produção textual. 
● Fazer leituras em diferentes veículos comunicativos (revista, jornal, websites - 

confiáveis) sobre  diversos temas. 
● Diferenciar e utilizar nas produções citações diretas e indiretas - alusões históricas e 

evidências a partir de música, cinema e estatísticas 

COMBINAÇÕES:  
● Produzir em sala de aula as redações; 
● trazer folhas de redação e material impresso que seja distribuídos em aulas 

anteriores; 
● participar e discutir sobre as temáticas das redações; 
● ouvir e respeitar os pontos de vista dos colegas na hora do debate. 

LITERATURA 

Habilidades:  
● Distinguir os momentos mais significativos da Literatura Portuguesa e Brasileira, 

relacionando-os com a nossa história e a nossa cultura, bem como situar o texto 
literário no interior do contexto que o gerou. 

● Analisar elementos e recursos expressivos da arte e da literatura humanista e 
classicista a partir de textos literários, relacionando-os com seus contextos 
históricos. 

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

● Leitura do livro do trimestre.  
 

SUGESTÕES:  
● leitura diária de jornais e de revistas; frequentar espaços de cultura (exposições, 

saraus, cinema, teatro…). 

COMBINAÇÕES:   
● ler o livro indicado; 
● 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/ ; 

● fazer as anotações pedidas; 
● estar com o material (folhas de exercícios, resumos...) solicitado; 
● 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. 
 

 

 


