
HABILIDADES 2019 
Caxias do Sul, 1º de março 2019. 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Habilidades 

● Desenvolver habilidades e estratégias de leitura de textos verbais e não verbais: 
índices de previsibilidade, explicação do conteúdo implícito, levantamento de 
hipóteses, relações de causa e consequência, de temporalidade e espacialidade. 

● Utilizar recursos de coesão ao produzir textos dos gêneros estudados. 
● Empregar adequadamente os substantivos e artigos na construção de frases. 
● Identificar, em textos orais, informações implícitas, explícitas e ambíguas. 
● Tomar nota de aulas, apresentações orais, entrevistas (ao vivo, áudio, TV, vídeo), 

identificando e hierarquizando as informações principais, tendo em vista apoiar o 
estudo e a produção de sínteses e reflexões pessoais ou outros objetivos em 
questão. 

● Escrever palavras com correção ortográfica, obedecendo às convenções da língua 
escrita. 

● Identificar períodos compostos nos quais as orações são conectadas por vírgula 
ou pelas conjunções E - MAS - PORÉM. 

Sugestões 
● Acompanhar a leitura e/ou ler em família o livro “Os fanzineiros”, de Breno 

Fernandes, Editora FTD (livro do trimestre). Conversas e leituras a respeito dos 
temas e 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 
● Compreender a ideia de variável; 
● Utilizar linguagem algébrica; 
● Reconhecer se duas expressões são equivalentes; 

● Resolver situações problemas representados por equações; 
● Compreender, em contextos significativos, o significado de estatística; 
● Construir uma circunferência; 
● Resolver problemas  que envolvam grandezas de medidas; 
● Estabelecer e resolver problemas que envolvam área triângulos e quadriláteros; 
● Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida de área de figuras planas que 

podem ser decompostas por quadrados, retângulos e/ou triângulos, utilizando a 
equivalência entre áreas. 

● Estabelecer expressões de cálculo de área de triângulos e de quadriláteros. 

● Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de grandezas inseridos em 
contextos oriundos de situações cotidianas ou de outras áreas do conhecimento, 
reconhecendo que toda medida empírica é aproximada. 

● Compreender, em contextos significativos, o significado de média estatística 
como indicador da tendência de uma pesquisa. 

Sugestões: 
 

● Assistir vídeo aulas dos conteúdos vistos em aula. 
● Fazer resumos sobre os tópicos ensinados na semana. 
● Se possível, montar grupos de estudos uma vez por semana. 
● Refazer alguns exercícios já corrigidos em sala de aula. 

Combinações:  
● Ter todo o material necessário.  
● Manter as correções das atividades sempre em dia. 
● Manter o material organizado e as correções de aula  atualizadas. 
● Sempre trazer para a aula o livro didático e o livro de atividades. 
● Realizar as atividades propostas para casa, sempre que não for possível concluir 

em aula. 
 

LÍNGUA INGLESA 

Habilidades 
● Fazer elogios e comparar habilidades e descrições de pessoas, lugares e animais; 
● Descrever o clima; 
● Fazer convites e planos futuros; 
● Comparar objetos, animais e lugares; 
● Fazer previsões e falar sobre problemas de saúde; 
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● Falar sobre viagens, meios de transporte e experiências  

Sugestões: 
● Descrever fotos e comparar lugares visitados; 
● Analisar e falar sobre o clima do dia; 
● Criar uma lista com as tarefas e planos para o futuro próximo; 
● Jogo da memória com as partes do corpo; 
● Fazer uma lista com os verbos irregulares no particípio passado; 
● Criar frases e pequenos diálogos utilizando o Presente Perfeito; 
● 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…) 
● Assistir jogos de vôlei identificando fundamentos e regras. 

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

Observar, refletir, criar, diferenciar, apreciar e utilizar os elementos tecnológicos e 

artísticos para comunicar-se e expressar-se através de imagens, pinturas, gravuras, 

esculturas, colagens, fotografias, teatro, música e danças.  

Sugestões: 
Manter-se informado, atualizado a tudo que refere-se a arte Brasileira. Sites, 
jornais, revistas e artigos. 

Combinações:  
● Participar de forma criativa de todos as propostas de aula. Ajudar na organização 

do Atelier de Arte, ao término das aulas. 

HISTÓRIA 

Habilidades:   
● Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades americanas 

e africanas e analisar suas interações com outras sociedades do 
Ocidente e do Oriente. 

●  Analisar os mecanismos e as dinâmicas de comércio de 
escravizados em suas diferentes fases, identificando os agentes 
responsáveis pelo tráfico e as regiões e zonas africanas de procedência 
dos escravizados. 

●  Caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis 
visando ao domínio no mundo atlântico. 

●  Discutir as razões da passagem do mercantilismo para o 
capitalismo. 
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Sugestões:  
● Livros: 1499. O Brasil antes de Cabral. Lopes, José. Editora Harper Collins. 
● Filme: A missão. 
● História em quadrinhos : Histórias do Xingu. Cláudio e Orlando villas Boas. Editora 

Companhia das Letras. 
 

 

Combinações: 
● Realizar todas as atividades propostas pela professora com empenho e 

dedicação; 
● Respeitar as opiniões dos colegas; 
● Participar dos debates e discussões em sala com postura e interesse. 
● Evitar conversas paralelas durante as explicações da professora. 

GEOGRAFIA 

Habilidades 
● Localizar as 5 regiões do IBGE. 
● Interpretar e elaborar gráficos de barras, de setores ou histogramas com base em 

elementos socioeconômicos das regiões brasileiras. 
● Caracterizar as 5 regiões brasileiras nos aspectos naturais, humanos e 

econômicos. 
● Estabelecer relações entre os processos de industrialização e inovação 

tecnológica com as transformações socioeconômicas do território brasileiro. 
● Caracterizar as dinâmicas dos componentes físico-naturais  no território nacional, 

bem como a sua distribuição. 
● Concluir sobre as principais características de cada uma das 5 regiões do IBGE. 

 

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. 

● Assistir o Globo Repórter Nordeste diferente Full HD 1080P 
https://youtu.be/WkH3Azg2pUs 

● Assistir a animação: Morte e vida Severina. 
https://youtu.be/clKnAG2Ygyw 

Combinações: 
● Participar de forma criativa das atividades propostas em aula. Estudar os 

capítulos do apostila recomendado pelo professor. 

FILOSOFIA 

Habilidades: 
● Explorar a leitura e o diálogo oral e escrito com textos de diversos gêneros, 

compreendendo elementos filosóficos presentes neles. 

● Relacionar afirmações ou conceitos a exemplos e contraexemplos. 

● Associar elementos distintos aos critérios mais adequados para afirma sua 

existência e/ou veracidade. 

● Ler e compreender, brevemente, os estudos sobre a existência dos filósofos René 

Descartes e Sócrates. 

Sugestões: 

● Livro: Filosofia com jovens: em busca da amizade com a sabedoria. 4.ed. 

Petrópolis: Vozes, 2008. 

● Filme: AVATAR. Direção de James Cameron 

● Reflexões: Você existe? 

●                Quem é você? 

●              Como você sabe que você existe? 

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 duplas, com dedicação evitando 
brincadeiras. 

EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

Habilidades: 
 

● Identificar os principais perigos éticos que afrontam a dignidade da Vida Humana 
nos tempos atuais. 

● Relacionar a importância da valorização da vida ao seu bem-estar e ao bem-estar 

do outro. 
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● Definir a família e a escola como espaços fundamentais para a vivência dos valores 
cristãos. 

● Discutir estratégias que promovam a convivência ética e respeitosa entre as 

religiões. 
 

Sugestões:  
● O Livro das religiões de Jostein Gaardner.  
● Filmes: “7 anos no Tibet” e “Viva a Vida é Uma Festa”. 

Combinações:  
● Manter organização do caderno e registros atualizados.  
● Os trabalhos requerem atenção redobrada em relação a responsabilidade e  

envolvimento, já que, integram boa parte da nota da disciplina. 

CIÊNCIAS 

● Habilidades: 
● * Analisar a ação de forças em situações cotidianas; 
● * Discutir a aplicação , ao longo da história, das máquinas simples e propor 

soluções e invenções para a realização de tarefas  mecânicas cotidianas. 
● * Diferenciar temperatura , calor e sensação térmica nas diferentes situações de 

equilíbrio termodinâmico cotidianas. 
●   

Sugestões 
Leituras: 

● Leitura : GOLDSMITH, Mike. Os cientistas e seus experimentos de arromba. São 
Paulo: companhia das letras,2007. 

● Souza, Paulo H, de Física Lúdica: práticas para o Ensino fundamental e Médio. 
São Paulo: Cortez, 2011. 

● Conteúdo digital –portal educacional- vídeos: Livro digital 
● Conteúdo interativo Microscopia eletrônica simulada. 

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. 


