
 

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. 

● Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. 
● Reconhecer em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu 

público alvo, pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados. 
● Expressar autonomia, cooperação, solidariedade, tolerância  

Sugestões:  
● realizar leituras diárias (jornais, revistas, artigos…); assistir a filmes e frequentar 

espaços de cultura. 

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:   
● Utilizar em diferentes contextos a função de 2° grau, explorando especialmente 

problemas de máximos e mínimos, envolvendo tomada de decisão baseado nos 
dados da função. 

● Analisar e interpretar o gráfico de uma função para extrair informações significativas 
a seu respeito para tomada de decisão. 

● Relacionar o estudo da função afim e quadrática à modelagem de custos, receitas e 
lucros de empreendimentos. 

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

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

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 
somatematica.com.br. Sugere-se a revisão de conceitos fundamentais, como soma 
de frações, propriedades da potenciação e fatoração de polinômios, que serão 
essenciais para o trabalho desenvolvido ao longo do ano. 

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 1 ponto da 
nota referente a trabalhos. Além disso, quando houver tema para casa, a não realização das 
atividades acarretará em perda de 0,1 pontos da nota referente a trabalhos, até totalizar 1 
ponto. 

LÍNGUA INGLESA 

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

escrito adequados à situação discursiva. 
● Identificar, em textos de diferentes gêneros em Língua Inglesa, as marcas linguísticas 

que singularizam as variedades linguísticas. 



    

 

● Analisar a função predominante (informativa, persuasiva etc.) dos textos, em 
situações específicas de interlocução. 

● Reconhecer a importância da produção cultural em LEM como representação da 
diversidade cultural. 

Sugestões:  
● Livros: Hickory Dickory Dock – Agatha Christie; A study in scarlet - Arthur C Doyle 
● Filmes: assistir com áudio e legendas em Inglês – Sierra Burgess is a loser. Love, 

Simon. 
● Sites: www.perfect-english-grammar.com; https://www.ted.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). 

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. 

ARTES 

Habilidades: 
●  Reconhecer, experiênciar e praticar técnicas artísticas. 
● Pesquisar, sequenciar, e fazer releituras de artistas, suas biografias e produções. 
● Descobrir formas artísticas de dialogar, escutar, entender, respeitar e interagir. 

Sugestões:    
● Revisar o conteúdo ou atividade feita em aula. Assistir vídeos e documentários 

referente ao conteúdo. 

Combinações:  
● Trazer sempre os materiais solicitados para as aulas. Deixar sempre organizado o seu 

espaço no ateliê quando usado. 

BIOLOGIA 

Habilidades 
● Reconhecer as principais diferenças entre mitose e meiose e as fases do ciclo celular. 
● Relacionar transferência de energia e ciclo de matéria a diferentes processos 

(alimentação, fotossíntese, fermentação, respiração e decomposição). 
● Descrever a forma e função do núcleo e elementos nucleares (cromossomos). 

https://www.google.com/search?q=sherlock+holmes+arthur+conan+doyle&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MCvKzlFiB7GyKw21jLKTrfTTMpNLMvPzEnPiS_Myy1KLilORhJIzEosSk0tSi6ySi1ITS_KLAAuwfmRJAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjl25vV_4_dAhUGDZAKHVecBxoQmxMoATAWegQIChAc
https://www.google.com/search?q=sherlock+holmes+arthur+conan+doyle&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MCvKzlFiB7GyKw21jLKTrfTTMpNLMvPzEnPiS_Myy1KLilORhJIzEosSk0tSi6ySi1ITS_KLAAuwfmRJAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjl25vV_4_dAhUGDZAKHVecBxoQmxMoATAWegQIChAc
http://www.perfect-english-grammar.com/
http://www.perfect-english-grammar.com/
https://www.ted.com/
https://www.ted.com/


    

 

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 
● Relacionar as especificidades geográficas da Grécia Antiga ao desenvolvimento da 

antiga civilização grega. 
● Investigar as marcas das contribuições da civilização grega para outras sociedades 

em outros tempos e espaços. 
● Relacionar as particularidades geográficas dos territórios romanos ao processo de 

desenvolvimento sociocultural e político da Roma Antiga. 
● Analisar as diferentes formas da dominação romana sobre o império tendo em vista 

sua eficácia político-administrativa. 
● Relacionar o desenvolvimento histórico do cristianismo ao mundo imperial romano 
● Contextualizar a Época Medieval nos seus critérios cronológicos, socioculturais e 

econômicos específicos. 

Sugestões: 
Leitura: 

● BIASOLI, Vitor. O mundo grego. São Paulo: FTD,1995. 
● VERISSIMO,Luis Fernando. O mundo é bárbaro: e o que nós temos a ver com isso?Rio 

de Janeiro: Objetiva,2008 
Filmes: 

● Tróia,2004 
● 300,2007 
● 300: A Ascensão de um Império,2014 
● O Gladiador, 2000 

Combinações: 
● Ler ou assistir uma das obras indicadas para debater em aula. 

GEOGRAFIA 

Habilidades 
● Relacionar características específicas do relevo às formas de ocupação e transformação 

humana. 

● Reconhecer diferentes impactos da ação humana sobre o relevo, tendo em vista suas 

características geográficas específicas. 

● Definir solo tendo em vista as interações entre aspectos naturais de sua formação e as 

possíveis intervenções humanas. 

●  Analisar os impactos sociais e ambientais que as diferentes formas de utilização do solo 

podem ter na conservação dos recursos hídricos e no desenvolvimento da vegetação. 

Sugestões: 
● Construindo planeta Terra – Nat Geo. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=0k73kY-Gc9I 
● Quanto vale a Terra – History Channel. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=IKSv7B_LRHE 
● Série: One estrange rock. Disponível na Netflix. 
● Livro: TEIXEIRA, Wilson, ET all. Decifrando a Terra. São Paulo: USP, 2001. 
● Site: www.painelglobal.com.br 

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: 
● Assimilar o desenvolvimento histórico do pensamento humano e as diferentes 

teorias epistemológicas desde suas origens na filosofia grega.    

https://www.youtube.com/watch?v=0k73kY-Gc9I
https://www.youtube.com/watch?v=0k73kY-Gc9I
https://www.youtube.com/watch?v=0k73kY-Gc9I
https://www.youtube.com/watch?v=0k73kY-Gc9I
https://www.youtube.com/watch?v=IKSv7B_LRHE
https://www.youtube.com/watch?v=IKSv7B_LRHE
https://www.youtube.com/watch?v=IKSv7B_LRHE
https://www.youtube.com/watch?v=IKSv7B_LRHE


    

 

● Reconhecer, a partir de seus pressupostos reflexivos, diferentes escolas de 
pensamento filosófico cristão. 

● Avaliar o impacto que as ideias filosóficas gregas tiveram na constituição da filosofia 
e dos dogmas religiosos cristãos. 

● Avaliar o impacto que as escolas filosóficas cristãs tiveram na reorganização do 
mundo greco-romano e suas implicações na modernidade.  

● Comparar as diferentes interpretações sobre a origem do conhecimento humano.  
● Refletir sobre a importância dos debates filosóficos epistemológicos para 

estabelecermos a construção dos alicerces necessários para o entendimento da 
realidade.    

Sugestões:  
● Filmes/Séries (Matrix, O nome da rosa)  
● Documentários (Quem somos nós);  
● Livros (O mundo de Sofia/Gaarder, Fédon/Platão, Discurso do método (Descartes). 

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 

● Identificar as diferentes tradições religiosas. 

● Definir estética religiosa 

● Relacionar estética religiosa e identidade dos diferentes grupos sociais 

● Compreender que o fenômeno religioso se expressa em diversas linguagens. 

Sugestões:  
● Leituras de sites e revistas sobre a importância da diversidade religiosa. 
● Combinações: Cadernos completos( com material e atividades realizadas). 
● Respeito com  colegas e professora. 
● Fazer um resumo dos conteúdos estudados durante o trimestre que será entregue 

no dia da avaliação parcial. 

FÍSICA 

Habilidades 
● Reconhecer a diferença entre MQL, Lançamentos Horizontal e Oblíquo e MCU 
● Interpretar e relacionar as principais Características de Força, Peso, Normal, Plano 

Inclinado. 
● Compreender e resolver situações envolvendo as leis de Newton.  

Sugestões: 
● Manter material sempre em dia; 
● Realizar as atividades de aula e domiciliares; 
● Resolver as listas extras de exercícios.- Manter material sempre em dia; 
● Realizar as atividades de aula e domiciliares; 
● Resolver as listas extras de exercícios. 

Combinações: 

● Conferência de exercícios: as apostilas de aula e de exercícios serão conferidas 
semanalmente, assim como, as atividades domiciliares. No caso dos exercícios 
domiciliares, será descontado 0,1 ponto por tema não realizado até um total de 1,0 
ponto por trimestre. 

● Assinatura dos responsáveis em provas e trabalhos: caso o aluno (a) não traga as 
provas e trabalhos assinados será descontado 0,1 ponto por cada atividade sem 
assinatura. 

SOCIOLOGIA 

Habilidades: 
● Considerar as principais vertentes de análise sociológica tendo em vista a abordagem 

dinâmica dos fenômenos sociais e culturais. 
● Relacionar fenômenos sociais e contextos históricos. 
● Ponderar a Sociologia como uma proposta de interferência na realidade social. 
● Compreender as principais formas de pesquisas utilizadas pelos sociólogos. 
● Compreender os principais métodos de análises utilizados pelos sociólogos. 
● Considerar a Sociologia como modo de leitura crítica da realidade social. 

Sugestões:  
● Filmes/Séries (The Society/Netflix, Enigma de Kaspar Hauser); Livros (O senhor das 

moscas/Goldwing, Tempos Líquidos/Bauman). 



    

 

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: 
● Correlacionar as propriedades periódicas raio atômico, potencial atômico e 

eletronegatividade; 
● Utilizar método e modelo das interações químicas e substâncias químicas; 
● Reconhecer a evolução histórica e o significado científico da tabela periódica, 

relacionando os elementos químicos quanto às propriedades periódicas. 

Sugestões: 
● Tabela interativa dinâmica: http://www.ptable.com/?lang=pt. 
● Revista: Química Nova na Escola. Livro: Histórias Periódicas. 

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. 

REDAÇÃO 

Habilidades:  
● Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa; 
● Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e 

argumentos em defesa de um ponto de vista; 
● Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos 

humanos 

SUGESTÕES:  
● A cada tema trabalhado pesquisar e  preencher o (mapa mental - esquema para a 

realização da redação); 

● Ler diariamente mais de um dos grandes jornais (brasileiro e internacional) e refletir 
sobre as principais notícias. Inserir estas informações em nossas propostas de 
redações; 

● Assistir a filmes, documentários e ler dissertações disponíveis na internet que tratem 
de temas relevantes, atuais e que sejam possíveis de serem propostos no ENEM ou 
em vestibulares.  

COMBINAÇÕES:  
● Participar de todas as atividades propostas; 
● Produzir o rascunho, passar à caneta e reescrever quando necessário, todas as 

produções textuais; 
● Ter sempre em mãos a folha de redação. 

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. 

● Leitura do livro do trimestre.  

SUGESTÕES:  
● realizar leituras diárias (jornais, revistas, artigos…); assistir a filmes e frequentar 

espaços de cultura. 

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; 
● Leitura do livro do trimestre. 

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

http://www.ptable.com/?lang=pt


    

 

 

 


