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Caxias do Sul, Junho de  2019. 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Habilidades: 
● Reconhecer os fatores que operam para a constituição da textualidade, particularmente 

os mecanismos de coesão e de coerência. 
● Aplicar o uso da norma culta padrão nas diferentes situações de comunicação a partir 

de mecanismos da língua.  
● Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos 

sistemas de comunicação e informação. 

 

Sugestões:  
● leitura diária de jornais e de revistas (editorial, artigos…).  

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 
● Identificar as planificações de poliedros e corpos redondos.; 
● (Re)conhecer as características principais de poliedros e corpos redondos; 
● Classificar os poliedros e conhecer suas principais características e relações; 
● Calcular relações métricas fundamentais (comprimentos, áreas e volumes) de poliedros 

e corpos redondos em diferentes contextos; 
● (Re)conhecer unidades de medidas de superfície e volume; 
● (Re)conhecer sólidos semelhantes e estabelecer a razão de semelhança (entre 

elementos lineares, entre áreas e entre volumes) na resolução de problemas; 
● Relacionar funções polinomiais do 1o e 2o grau ao volume de sólidos geométricos, 

reconhecendo proporcionalidade.; 

● Compreender os raciocínios combinatórios aditivo e multiplicativo na resolução de 
situações- problema de contagem indireta do número de possibilidades de ocorrência 
de um evento; 

● (Re)conhecer e diferenciar os principais agrupamentos simples (permutação, 
combinação e arranjo); 

● Interpretar problemas diferenciando-os de acordo com o princípio de contagem; 
● Calcular as quantidades de permutações (com e sem repetição), combinações e arranjos 

na resolução de problemas. 

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. No decorrer das aulas serão 
solicitados temas de casa que serão exercícios da apostila ou listas extras. Os mesmos 
terão peso de 1,0 ponto no trimestre, avaliados como nota qualitativa, juntamente com 
sua responsabilidade e pró-atividade em sala de aula. 

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:  

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/
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● 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 
● Entender e problematizar as relações entre 'esporte e saúde" e "esporte e 

aprendizagem de valores sociais". 
● Favorecer a construção de vocabulários e de repertórios de movimentos próprios na 

criação em dança.  
● Criar e improvisar movimentos dançados, valorizando o processo colaborativo e a 

autoria. 

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. 

BIOLOGIA 

Habilidade 
● Reconhecer os diferentes organismos distribuídos em diferentes grupos taxonômicos 

conforme suas especificidades. 
● Definir as formas de reprodução de cada organismo, de acordo com as características 

específicas de cada um dos Reinos. 
● Compreender a relação dos diferentes seres vivos, de forma positiva ou negativa. 
● Analisar o impacto das doenças sobre os seres humanos e inovações científicas que 

melhoram o tratamento e prevenção das mesmas.   

Sugestões:  

● Filme:  
● Clube de Compras Dallas (2014) 
● Filadélfia (1993) 

Combinações: 
● Revisão constante dos conteúdos; tarefas (listas de exercícios), trabalhos avaliativos 

devem respeitar os critérios de avaliação orientados previamente.  

HISTÓRIA 

Habilidades 
● Compreender as principais características das estruturas políticas e econômicas 

estabelecidas pela metrópole na região de Minas Gerais. 
● Compreender as mudanças ocorridas na Colônia com a descoberta do ouro. 
● Reconhecer os desdobramentos sociais e econômicos da Revolução Industrial na vida 

das classes operárias e camponesas europeias. 
● Analisar as principais características da sociedade inglesa durante o século XVII 
● Compreender o processo revolucionário francês 
● Identificar as circunstâncias que levaram Napoleão Bonaparte ao poder em 1799. 
● Relacionar a difusão das ideias iluministas aos processos de luta pela dominação 

colonial e aos processos de emancipação política ocorridos na América durante os 
séculos XVIII e XIX. 

Sugestões:  
Leitura: 

● CASCUDO, Luís da Câmara. Made in África. São Paulo: Global, 2002. 
● IGLÉSIAS, Francisco. A Revolução Industrial. São Paulo: Brasiliense,1996 (Tudo é 

História). 
● PRICE, Munro. A queda da monarquia francesa: Luís XVI, Maria Antonieta e o barão de 

Breteuil. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2007. 
● GOMES, Laurentino.1808. São Paulo: Planeta do Brasil,2007. 

Filme: 
● AMISTAD,1997. 
● Tempos Modernos, 1936 
● Morte ao Rei, 2003 
● Diário de um mundo novo,2006 

Combinações: 
● Sistematizar o conteúdo visto em aula, observando o material didático da apostila para 

o estudo das provas. 

GEOGRAFIA 

Habilidades 
● Caracterizar o sistema agropecuário atual, ligando aos agrossistemas. 
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● Analisar os papéis da agropecuária na transformação da paisagem geográfica e na 
criação de impactos ambientais. 

● Definir a industrialização como atividade econômica transformadora da paisagem 
geográfica. 

● - Analisar os papéis da industrialização na transformação da paisagem geográfica e na 
criação de impactos ambientais. 

● Levantar hipóteses sobre as influências da industrialização para o desenvolvimento da 
qualidade de vida dos indivíduos no meio urbano. 

Sugestões:  
Vídeos:  

● O veneno está na mesa I e II.  
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=8RVAgD44AGg Amazônia S.a. 
Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=b9Tko_q_QGM&list=PLFi_4S2Ue18Ji5W6NGhPgs
gjDsxm9g_SP 

Livros:  
● FILIPPI, Eduardo Ernesto. Reforma agrária. Porto Alegre: UFRGS, 2005. ELIAS, Denise. 

Globalização e agricultura. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2003. 
DAMIANI, Amélia. População e geografia. São Paulo: Contexto, 2002. Site: 
www.globalforestwatch.org Lugar: Barlavento Morangos Hidropônicos 

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: 
● Relacionar o ato de conhecer ao processo de humanização dos indivíduos. 
● Relacionar o processo de conhecimento à tomada de consciência sobre as diferentes 

realidades que nos cercam. 
● Levantar hipóteses, a partir das concepções filosóficas, sobre diferentes possibilidades 

de vida em sociedade que valorizem a dignidade humana. 
● Propor formas de organização da vida social e política cotidiana a partir de debates e 

formulações filosóficas. 
● Reconhecer distintas tendências e escolas filosóficas em seus contextos específicos. 
● Considerar as repercussões das diferentes abordagens filosóficas dos séculos XVIII E XIX 

nos debates e nas formulações sobre a vida cotidiana. 

● Levantar hipóteses sobre os impasses e desafios éticos que concepções filosóficas 
gregas milenares ainda possuem na atualidade. 

Sugestões:  
● Filmes/Séries (The good place, Efeito Borboleta) Documentários (Amanhã);  

Livros  
● (Ética a nicômaco/Aristóteles, Os labirintos da moral/Cortella, O que é 

esclarecimento/Kant). 

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). 

EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

● Diferenciar afirmação e verdade de fé 
● Comparar as verdades de fé das diversas tradições religiosas. 
● Analisar o impacto, na vida dos indivíduos, das verdades de fé expressas pelas 

diferentes tradições religiosas. 
● Comparar diferentes concepções filosóficas a respeito da fé. 
● Reconhecer os perigos éticos da intolerância e do fundamentalismo religiosos para 

a formação pessoal e social. 
● Relacionar conhecimento religioso com a busca do sentido da vida. 
● Comparar como as diferentes tradições religiosas apresentam o ideal da existência 

humana. 
● Verificar que nas fragilidades humanas se reforça a busca do religioso para o sentido 

da vida.  

Combinações:  
● Manter o caderno completo e organizado. 
● Participar de todas as atividades propostas; 
● Fazer resumo dos conteúdos trabalhados durante o trimestre. 
● Sugestões: Leitura da revista Mundo Jovem. Artigos em sites e jornais relacionados as 

tradições religiosas. 

QUÍMICA 

Habilidades: 
● Associar os aspectos das reações químicas aos conceitos de entalpia, entalpia padrão e 

variação de entalpia, compreendendo o significado de uma equação termoquímica; 

https://www.youtube.com/watch?v=8RVAgD44AGg
https://www.youtube.com/watch?v=8RVAgD44AGg
http://www.globalforestwatch.org/
http://www.globalforestwatch.org/
http://www.globalforestwatch.org/
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● Determinar a taxa de variação da concentração em relação ao tempo, identificando os 
fatores que influenciam a taxa de desenvolvimento de reações; 

● Efetuar cálculos de proporcionalidade entre soluto e solvente de uma solução, bem 
como o efeito da diluição em problemas elementares. 

Sugestões:  
● A colher que desaparece e o simulador de 

soluções:https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/concentration. 

Combinações: 
● Para este trimestre, as atividades de tema valerão 1 ponto. serão acompanhadas as 

assinaturas em provas. não serão aceitos trabalhos sem justificativa. 

SOCIOLOGIA 

Habilidades:  
● Contextualizar diferentes formas de organização do poder numa abordagem histórico-

antropológica. 
● Avaliar sociologicamente que as diferenças raciais são construídas a partir de processos 

político-ideológicos e socioculturais. 
● Considerar os Direitos Humanos como instrumento de combate a diferentes formas de 

violência. 
● Relacionar desigualdade social a manifestações da violência social, criminal, ambiental. 
● Relacionar formas de discriminação e formas de manifestação da violência. 
● Ponderar sobre as principais características das novas tecnologias tendo em vista o 

contexto geopolítico da Globalização. 
● Avaliar as modificações que as novas tecnologias impõem ao mundo do trabalho tendo 

em vista seu impacto nas condições socioambientais e nas relações sociais cotidianas. 

Sugestões:  
● Filmes/Séries (Mandela/Netflix; Branco saí, preto fica) Documentários (O povo 

brasileiro);  
● Livros (Na minha pele/Ramos, Casa grande e senzala/Freyre). 

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 
● Aplicar o Princípio de Pascal para interpretar fenômenos em Hidrostática. 

● Definir empuxo e aplicar o Princípio de Arquimedes para determiná-lo e interpretar 
fenômenos em Hidrostática. 

● Definir a temperatura de um corpo e sua medida, utilizando diferentes escalas 
termométricas. 

● Descrever a dilatação de sólidos e líquidos, bem como a dilatação anômala da água. 
● Definir gases ideais e utilizar a equação de estado de um gás ideal para descrever as 

variações da pressão, do volume e da temperatura em processos isotérmicos, 
isobáricos, isocóricos e adiabáticos 

● Identificar propriedades térmicas dos materiais ou processos de trocas de calor que 
justificam a escolha apropriada de objetos e utensílios com diferentes finalidades. 

● Utilizar a primeira lei da termodinâmica para interpretar fenômenos termodinâmicos. 

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 
sofisica.com.br.  

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. 

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; 
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● 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 Brasileira, relacionando-os com 

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

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

● Caracterizar, interpretar e analisar o contexto cultural e literário da época, comparando 
com o momento histórico e social (ideologia, grandes pensadores, revoluções e o 
desenvolvimento da ciência). 

● Leitura do livro do trimestre.  

SUGESTÕES:  
● frequentar espaços de cultura; assistir a filmes e  a documentários. 

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; 
● efetuar a leitura do livro do trimestre, assim como de revistas ( Superinteressante’, 

‘Aventuras na História’...) e jornais;  
● 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. 
 

 

  


