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Caxias do Sul,  de 2019. 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Habilidades:  
● Empregar as linguagens como meio de expressão, de informação e de 

comunicação adequando-as aos diferentes contextos. 
● Aplicar os fatores que operam para a constituição da textualidade, 

particularmente os mecanismos de coesão e de coerência. 
● Reconhecer e empregar diferentes estruturas de enunciados, considerando 

critérios sintáticos e discursivos.  
● Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações 

específicas de interlocução. 

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  

● Relacionar funções polinomiais do 1o e 2o grau ao volume de sólidos 
geométricos, reconhecendo proporcionalidade. 

● (Re)conhecer unidades de medidas de superfície e volume. 
● Identificar as planificações de poliedros e corpos redondos. 
● (Re)conhecer as características principais de poliedros e corpos redondos. 
● Calcular relações métricas fundamentais (comprimentos, áreas e volumes) de 

poliedros e corpos redondos em diferentes contextos. 
● (Re)conhecer os conceitos de população, amostra, variável, tabelas de 

frequência e gráficos. 
● Construir e interpretar tabelas e gráficos de frequências a partir de dados 

obtidos em pesquisas por amostras estatísticas. 
● Resolver problemas envolvendo informações apresentadas em tabelas ou 

gráficos. 

● Analisar e interpretar índices estatísticos de diferentes tipos. 
● Utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e 

cálculos de probabilidade para interpretar informações de variáveis 
apresentadas em uma distribuição estatística. 

● (Re)conhecer as características de conjuntos de dados distribuídos 
normalmente. 

● Utilizar a curva normal em estimativas pontuais e intervalares. 
● Calcular medidas de tendência central ou de dispersão de um conjunto de dados 

expressos em uma tabela de frequências de dados agrupados (não em classes) 
ou em gráficos. 

● Avaliar qual medida de tendência central ou de dispersão é mais (ou menos) 
adequado em situações problemas. 

● Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos de 
estatística e probabilidade. 

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 0,5 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/ 

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

● Conhecer os espaços de atuação profissional no universo das práticas esportivas. 
● Identificar os espaços esportivos e reconhecer como espaço de troca, valores e ética 
● Reconhecer entre as práticas corporais uma que se adeque para bem-estar coletivo ou 

individual e se tornar saudável. 
● Refletir sobre a relação entre práticas corporais, condições de vida, saúde e bem-estar 

no cotidiano e na atividade única. H9. Perceber os modelos impostos pela mídia no 
sentido de cuidado com saúde e bem-estar próprio 

 

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

esportiva). 
● Leitura de reportagens sobre alimentação saudável e qualidade do sono, assuntos que 

estão relacionados ao crescimento e desenvolvimento corporal. 

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. Neste caso o educando deverá realizar um 
parecer descritivo da aula e entregar. 

HISTÓRIA 

Habilidades 

● Contextualizar os diferentes governos do Brasil após a redemocratização 

● Analisar as origens históricas recentes dos problemas relacionados à organização 

econômica e social do Brasil Contemporâneo. 

● Reconhecer os desafios éticos e políticos relacionados à construção da cidadania no 

Brasil Contemporâneo. 

● Propor alternativas consistentes para resolução de problemas socioeconômicos e éticos 

presentes em nossa sociedade. 

● Compreender os efeitos econômicos e políticos com o fim da União Soviética 

● Refletir sobre os movimentos de contracultura no Brasil e no mundo após a II Guerra 

Mundial. 

● Caracterizar os principais conflitos existentes no Oriente Médio. 

 

Sugestões:  
Leitura: 

● HOBSBAWM, ERIC J ERA DOS EXTREMOS O Breve século XX 1914-1991, Companhia das 
Letras,1995 

● HARARI,Yuval, Uma Breve História da Humanidade, L&PM,2015 

 Filme:   Adeus, Lenin! 2003.  
                Selma, Uma Luta pela Igualdade.2014 
 

 

GEOGRAFIA 

Habilidades 
● Perceber a relação histórica existente entre a revolução técnico científica e a existência 

de grandes potências mundiais; 
● Avaliar a relação entre desenvolvimento e subdesenvolvimento no contexto da 

globalização; 
● Compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações 

socioeconômicas e culturais de poder. 
● Identificar as alterações provocadas pela sociedade em diferentes paisagens mundiais; 
● Estabelecer relações entre a sociedade do consumo e problemas ambientais; 
● Debater acerca da problemática ambiental e do desenvolvimento sustentável; 
● Analisar diferentes características e as relaciona as regiões estudadas; 
● Identificar a gênese dos conflitos mundiais; 
● Avaliar as causas dos conflitos mundiais; 
● Revisar sistematicamente os conteúdos estudados no Ensino Médio relacionando-os aos 

modelos das provas de vestibulares 
 

Sugestões:  
● Before the flood. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZFmVRsQho4Y 

 

● Home: o mundo é a nossa casa. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=9UiF2NF1_fE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFmVRsQho4Y
https://www.youtube.com/watch?v=ZFmVRsQho4Y
https://www.youtube.com/watch?v=9UiF2NF1_fE
https://www.youtube.com/watch?v=9UiF2NF1_fE
https://www.youtube.com/watch?v=9UiF2NF1_fE
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● Os capacetes brancos. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=YP_JH5ghcVM 

 

● 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. 
 

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:  
● Compreender a lógica como uma necessidade fundamental para o desenvolvimento do 

pensamento racional desde a Grécia Antiga.   
● Identificar diferentes formas de raciocínio lógico.  
● Analisar a influência da filosofia no desenvolvimento da ciência. 
● Avaliar diferentes concepções e características dentro da filosofia da ciência sobre os 

princípios fundamentais e estruturantes das verdades científicas. 
● Problematizar sobre as verdades e validades das produções científicas.  

Sugestões:  
● Documentários (O prazer da Lógica/2013);   
● Livros (Introdução à Filosofia da Ciência/ARAUJO, Inês Lacerda); 

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: 

● Caracterizar por meio de reações químicas os compostos orgânicos. 
● Caracterizar materiais ou substâncias, identificando etapas, rendimentos ou 

implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de sua obtenção ou 
produção. 

● Adquirir conhecimentos bioquímicos para entender os processos que são 
responsáveis pela origem e seu desenvolvimento. 

Sugestões:  

● Revista: Química nova na escola, Scientific American 
● Livro: Os botões de Napoleão 
● Leitura de artigos sobre polímeros. 

 

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. 

SOCIOLOGIA 

Habilidades:  
● Compreender o processo de urbanização no Brasil procurando estabelecer uma relação 

entre o processo de modernização do campo e o êxodo rural.    
● Refletir sobre os impactos/consequências da crescente industrialização na organização 

dos espaços urbanos. 
● Analisar as explosões demográficas e seus impactos ambientais. 
● Analisar a relação entre sociedade e natureza na perspectiva socioambiental. 
● Relacionar interesses econômicos e preservação da natureza. 
● Problematizar sobre a sociedade de consumo e a intensa produção de lixo despejada 

sobre os países subdesenvolvidos.  

Sugestões:  
● Documentários (Seremos história?);  
●  Livros (A urbanização brasileira/SANTOS, Milton); 

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). 

FÍSICA 

Habilidades 
● Analisar o funcionamento de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos, redes de 

informática e sistemas de automação para compreender as tecnologias 
contemporâneas e avaliar seus impactos. 

● Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano. 

https://www.youtube.com/watch?v=YP_JH5ghcVM
https://www.youtube.com/watch?v=YP_JH5ghcVM
https://www.youtube.com/watch?v=YP_JH5ghcVM
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● Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou 
corpos celestes. 

● Analisar e compreender o efeito do estudo do eletromagnetismo no seu 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. 

LITERATURA 

Habilidades:  
● Reconhecer na linguagem (estilo) de cada texto o contexto histórico, cultural, 

social e econômico que lhe deu origem, relacionando-o às outras linguagens 
artísticas do período. Esse estudo comparativo, além de levá-lo à compreensão 
dos aspectos literários estudados, deve tornar possível uma formação 
humanística e crítica em relação ao mundo de que participa. 

● Compreender que a literatura dialoga intensamente com as demais linguagens 
artísticas e participa da efervescência de ideias e rupturas estéticas 
características desse momento. 

● 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. 

 

BIOLOGIA 

Habilidades 
● Compreender o papel  da evolução na produção de padrões,  processos biológicos ou 

na organização taxonômica dos seres vivos.   
● Compreender a origem da vida, a diversificação dos seres vivos e as  principais teorias 

evolutivas.    

● Reconhecer a importância  dos  trabalhos  de Lamarck  e Darwin  na contribuição para 
a compreensão da evolução.    

● Compreender que as  variações  genéticas  são influenciadas  por diversos fatores e 
contribuem para a evolução das espécies 

Combinações:  
● Leitura/revisão dos conteúdos trabalhados em aula com auxílio das apostilas e do 

caderno. 
● Fazer as listas de exercícios e as atividades de cada capítulo trabalhado nas apostilas 

e livro de atividades. 

● REDAÇÃO 

Habilidades:  

● Reconhecer as possíveis falhas na coesão e coerência do texto escrito 

● Treinar a escrita 

● Compreender a coesão entre as partes do texto 

● Relacionar conteúdos 

● Posicionar-se de maneira crítica 

● Solucionar problemas 

● Identificar possíveis utilizações da publicidade, fotografia, cinema, etc. 

nas propostas de redação  

● Compreender as grades de correção  

● Criar autocrítica textual 

 

Sugestões:   

● Temas: objetivos, subjetivos e da atualidade 

● Materiais: Notícias (Sites G1, Uol, ClicRBS, Folha, Planeta sustentável, 

etc.), revistas "Vida simples", "Super interessante", "Saúde", "Galileu", 

etc.) 

● Vídeos: dependendo o tema a sugestão pode variar. Documentários 

Netflix, TEDs. 
●  

Combinações:  

● Os alunos deverão entregar as produções textuais nas 

datas estipuladas. Deverão fazer leituras sobre assuntos 

da atualidade, principalmente. Para cada tema de 

redação, deverão criar as fichas de leitura/ mapas.  

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

 


