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Caxias do Sul,  Junho 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.  

Sugestões:  
● leitura diária de jornais e de revistas; 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  
● Conhecer o contexto histórico que envolve o surgimento e reconhecimento dos números 

complexos; 
● Identificar os números complexos em sua forma algébrica e trigonométrica; 
● Calcular operações básicas envolvendo números complexos na forma algébrica; 
● Conhecer as relações entre os coeficientes e as raízes de uma equação algébrica; 
● Aplicar reduções de ordem de equações, a partir do conhecimento de uma raiz; 
● Resolver equações de grau superior a dois por meio de fatoração e compreender que 

apenas algumas equações podem ser resolvidas assim; 
● Analisar a quantidade de raízes complexas não reais de uma equação com coeficientes 

reais;  
● Relacionar polinômio a uma função polinomial e identificar seu grau; 
● Relacionar a divisão de números inteiros à divisão de polinômios, determinando os 

polinômios quociente q(x) e resto r(x) obtidos na divisão de um polinômio f(x) por g(x), 
com g(x) diferente de zero, estabelecendo relações entre eles; 

● Compreender o significado geométrico das operações com números complexos, 
associando-as a transformações no plano; 

● Representar os números complexos no plano de Argand-Gauss; 
● Utilizar polinômios para representar áreas de figuras planas e volumes e áreas de sólidos 

geométricos. 

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. Eles 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:  
● 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 

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/
https://www.ted.com/


   HABILIDADES 2019                                                      

 

 
Habilidades 

● Perceber a relação entre as atividades motoras e sistema energético.  
● Elaborar e experimentar um ou mais programas de exercícios físicos. 

 

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

esportiva). 

Combinações:  
● Serão postadas atividades avaliativas no portal (com prazo de uma semana para 

realização da mesma). 
● 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. 

HISTÓRIA 

Habilidades 
● Analisar as principais características dos processos revolucionários que conturbaram a 

América Latina no início do século XX. 
● Analisar as principais características dos governos populistas estabelecidas na América 

Latina no século XX. 
● Conhecer os principais processos de emancipação política ocorridos no continente 

africano e asiático. 
● Compreender o processo revolucionário que ocorreu na China e em Cuba. 
● Identificar os conflitos decorrentes da criação do Estado de Israel, que envolveram 

diversos povos e países. 

Sugestões:  
Leitura: 

● HATZFELD,Jean. Uma temporada de facões: relatos do genocídio em Ruanda. São 
Paulo: Companhia das Letras,2005 

● JUNG,Chang.Cisnes selvagens: três filhas da China. São Paulo: Companhia das 
Letras,1994. 

● GELLHORN, Martha. A face da guerra. Rio de Janeiro: Objetiva,2009 
 Filme: 

● Juan y Evita, 2006 
● Amor sem fronteiras,2003 
● Diamante de Sangue,2006 
● Hotel Ruanda,2004 
● Bom dia Vietnã,1987 
● Munique,2006  

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

o estudo das provas. 

GEOGRAFIA 

Habilidades 
● Avaliar a relação entre desenvolvimento e subdesenvolvimento no contexto da 

globalização; 
Conhecer as organizações políticas atuais e a soberania econômica e política que 
possuem; 

● Interpretar o surgimento de blocos econômicos e sua função no contexto atual; 
● Identificar os principais blocos econômicos existentes e seus acordos; 
● Identificar países que compõem a hegemonia mundial; 
● Caracterizar a influência dessas nações sobre as demais; 
● Relativizar a escala de importância, no tempo e no espaço, do local e do global e da 

multiplicidade de vivências com os lugares; 
● Comparar o significado histórico-geográfico das organizações territoriais em escala 

local, regional ou mundial; 
● Analisar as transformações dos espaços geográficos como produto das relações 

socioeconômicas e culturais de poder. 
 

Sugestões:  
● Filme: Capitalismo uma história de amor. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=FaMRSjiL4IE 
● Livro: MORIN, Edgar. Rumo ao abismo? Ensaio sobre o destino da humanidade. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2011. 
● MARTINS, José de Souza. Fronteira. São Paulo: Contexto, 2014. 
● Sites: Fundo Monetário Internacional. http://www.imf.org/external/index.htm 
● Banco Mundial. http://www.worldbank.org/ 
● Organização Mundial do Comércio. https://www.wto.org.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. 

http://www.imf.org/external/index.htm
http://www.imf.org/external/index.htm
http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
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● 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: 
● Considerar o ato de conhecer na perspectiva do desenvolvimento das habilidades e das 

dimensões do pensamento. 
● Relacionar os processos de validação cognitiva ao levantamento, reconhecimento e 

contextualização empírica de informações e dados. 
● Identificar os processos de conexão cognitiva ao estabelecimento de relações, vínculos 

e conexões entre informações, dados e contextos. 
● Analisar os processos de reflexão cognitiva aos processos de problematização e 

atribuição de significados da realidade. 
● Avaliar a importância da contextualização para a própria existência da reflexão 

científica. 
● Refletir sobre o desenvolvimento do pensamento filosófico complexo à articulação 

entre formas de validação, conexão e reflexão em um dado contexto cognitivo. 

Sugestões:  
● Filmes/Séries (Soláris, O doador de memórias) Documentários (Quem somos nós); 
● Livros (O castelo/Kafka; Metafísica/Aristóteles; O mito de Sísifo/Camus). 

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: 
● Identificar e caracterizar as funções orgânicas a partir da nomenclatura IUPAC e /ou da 

fórmula estrutural. 
● Identificar e prever o comportamento dos isômeros planos de cadeia, posição e função, 

estabelecendo as diferenças das propriedades físicas em compostos orgânicos. 

Sugestões:  
● Química nova na escola, Scientific American. 

Livro:  
● A  colher que desaparece e leitura de artigos sobre os compostos orgânicos. 

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

assinaturas em provas. não serão aceitos trabalhos atrasados sem justificativa. 

SOCIOLOGIA 

Habilidades: 
● Compreender o desenvolvimento do trabalho dentro da sociedade capitalista: 

Taylorismo; 
● Fordismo e Toyotismo. 
● Considerar o processo de exploração do trabalho na perspectiva do conceito de 

alienação. 
● Relacionar as transformações no mundo do trabalho aos interesses econômicos do 

desenvolvimento capitalista. 
● Julgar o papel dos diferentes meios de comunicação na formação da opinião pública 
● tendo em vista os pressupostos da indústria cultural. 
● Avaliar de que maneiras os jovens se relacionam com a sociedade de consumo e a 

produção de cultura, tendo em vista a liquidez da sociedade contemporânea. 
● Considerar visões críticas da indústria cultural tendo em vista a realidade dos meios de 

informação e comunicação de massa. 

Sugestões:  
● Filmes/Séries (A vida secreta de Walter Mitty, Gun City/Netflix) Documentários (The 

true cost/Netflix);  
● Livros (A história da riqueza do homem/Huberman; O trabalho na economia 

global/Carmo). 

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 qualitativa e quantitativamente a lei de Coulomb na interpretação de 

fenômenos envolvendo interação entre cargas elétricas.  
● Conceituar Campo Elétrico e identificar sua influência sobre cargas elétricas. 
● Definir potencial elétrico, diferença de potencial e energia potencial eletrostática e 

utilizá-los para interpretar fenômenos elétricos. 
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● Classificar diferentes tipos de energia utilizadas em residências (eletricidade, gás de 
cozinha, baterias e pilhas, por exemplo), comparando os diferentes processos para 
obtenção da energia e os impactos ambientais. 

 
● Descrever resistores e associações simples de resistores e aplicar as leis de Ohm para 

interpretar fenômenos físicos associados 
● Comparar diferentes processos de geração de energia elétrica em larga escala, bem 

como as transformações de energia neles envolvidas. 
● Estimar consumo e custo de energia elétrica residencial. 
● Descrever as características do campo magnético de um ímã, comparando com o 

terrestre.  

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. 

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: “Feliz Ano Velho”, Marcelo Rubens Paiva.  

Sugestões:   
● leitura diária de jornais e de revistas; 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. 

BIOLOGIA 

Habilidades 
● Identificar a distribuição dos seres vivos nos diferentes níveis tróficos, bem como o 

fluxo de energia entre eles. 
● Estabelecer as diferentes relações entre os seres vivos. 
● Reconhecer os ciclos biogeoquímicos e relacionar com as atividades na atualidade. 
● Caracterizar os diferentes biomas. 
● Analisar o  impacto ambiental gerado pelo seres humanos e as estratégias de 

sustentabilidade utilizadas para minimizar seu efeito. 

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

devem respeitar os critérios de avaliação orientados previamente. 

SUGESTÕES 
● Documentário: Oceanos de plástico 
● Documentário: Em busca dos corais  

 

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

 


