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

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Habilidades 
● Debater temas propostos pelo texto e desenvolver habilidades de expressão, 

opinião e argumentação oral. 
● Diferenciar fatos de opiniões em conversações formais - palestras, exposições. 
● Empregar adequadamente pronomes, conforme sejam substantivos e adjetivos, 

concordando com os termos a que se referem. 
● Utilizar recursos de coesão ao produzir textos dos gêneros estudados. 
● Escrever palavras com correção ortográfica, obedecendo às convenções da língua 

escrita. 
● Identificar, em textos lidos ou de produção própria, adjetivos que ampliam o 

sentido do substantivo sujeito ou complemento verbal. 
● Identificar, em textos lidos ou de produção própria, advérbios e locuções 

adverbiais que ampliam o sentido do verbo núcleo da oração. 

Sugestões 
● Acompanhar a leitura e/ou ler em família o livro “O fantasma que falava 

espanhol”, de Luiz Galdino, 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 
● (Re)conhecer  operações e diferentes significados e representações dos números 

racionais. 
● Comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos, associá-los a 

pontos da reta numérica e utilizá-los em situações que envolvam adição e 
subtração. 

● Resolver e elaborar problemas e operações que envolvam operações de 
radiciação e potenciação com números inteiros e racionais.  

● Verificar relações entre ângulos e retas. 
● Calcular medida de ângulos internos e externos. 
● Construir triângulos de acordo com suas características específicas em relação aos 

lados e ângulos. 
● Reconhecer elementos importantes para a construção dos polígonos regulares. 

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 
● Relatar eventos passados e descrever atividades praticadas em casa; 
● Produzir oralmente diálogos utilizando expressões de tempo; 
● Utilizar os verbos modais para dar conselhos, falar sobre regras da casa e pedir 

por clarificações; 
● Aplicar os diferentes tempos verbais em textos escritos e orais. 

Sugestões: 
● Nomear os alimentos partes da casa e mobílias com post-its; 
● Criar frases no passado simples para descrever suas atividades e apresentar; 
● Descrever as rotinas de casa e falar sobre quando as faz e dar sugestões utilizando 

o vocabulário; 
● Fazer uma entrevista para descobrir as atividades que as pessoas gostavam de 

fazer. 
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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 
● Experimentar e fruir esportes de marca, precisão, invasão e 

tecnicocombinatórios, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. 
● Planejar e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto 

nos esportes de marca, precisão, invasão e tecnicocombinatórios como nas 
modalidades esportivas escolhidas para praticar de forma específica. 

Sugestões:  
● Praticar atividades físicas e/ou de lazer fora da rotina escolar (andar de bicicleta, 

skate, pular corda…) 

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:  
● H1. Representar ideias, emoções, sensações por meio das artes visuais, do teatro, 

da dança e da música; 
● H1. Conhecer os contextos históricos da obras. 
● H1. Caracterizar a produção artística desses períodos. 

● H2. Promover ao educando situações onde o mesmo descubra, vivencie e 
desenvolva a interação, participação, a percepção, o respeito, o entendimento, as 
artes e ao outro, a escuta e o dialogo. 

Sugestões: 
● Pesquisas , e videos explicando a historia medieval e brasileira das iluminuras. 

www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/tecnicas-artisticas-a-iluminura/ 

Combinações:  
● Organização do ateliê quando usado. Trazer materiais solicitados sempre que 

pedido.  

HISTÓRIA 

Habilidades:   
● Identificar aspectos e processos específicos das sociedades africanas e americanas 

antes da chegada dos europeus, com destaque para as formas de organização 
social e o desenvolvimento de saberes e técnicas. 

● Identificar conexões e interações entre as sociedades do Novo Mundo, da Europa, 
da África e da Ásia no contexto das navegações e indicar a complexidade e as 
interações que ocorrem nos Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. 

Sugestões:  
Livros:  

● OBAX de André Neves. 
● Os Maias de Paul Gendrop  e os Incas de Henri Favre editora Zahar 2004 

Filmes:  
● Kiriku e a Feiticeira ( 1998); 
● A conquista do Paraíso (1992) 

Combinações: 
● Ser participativo em aula, respeitando as regras para uma boa convivência em 

aula, mantendo a atenção quanto aos conteúdos propostos pela professora. 
● Manter o caderno sempre completo. 
● Realizar todas as atividades e trabalhos de  sala de aula e de casa como 

solicitado. 

GEOGRAFIA 

https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/tecnicas-artisticas-a-iluminura/
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Habilidades 
● Discutir em que medida a produção e a circulação e consumo de mercadorias 

provocam impactos ambientais, assim como influem na distribuição de riquezas 
em diferentes lugares. 

● Estabelecer relações entre os processos de industrialização e inovação 
tecnológica com as transformações  socioeconômicas do território brasileiro. 

● Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação 
socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e tensões 
históricas e contemporâneas. 

● Analisar a distribuição territorial da população brasileira, considerando a 
diversidade étnico-cultural, bem como a renda, o gênero e as idades nas regiões 
brasileiras. 

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 ao filme Biopirataria: natureza roubada. - https://youtu.be/aM2ZsIJW644 

Combinações: 
● Participar das aulas  e respeitar  as regras para uma boa e proveitosa aula. 
● Manter seu caderno completo e com a matéria atualizada. 
● Realizar as tarefas de casa solicitadas, bem como revisar os conteúdos 

semanalmente. 

FILOSOFIA 

Habilidades: 
● Reconhecer, compreender e avaliar a importância dos filósofos Clássicos dentro 

do processo de desenvolvimento do ser humano. 

● Associar o pensamento dos filósofos com a sociedade em que vivemos. 

Sugestões: 
● Conversar com a família sobre os fatos ocorridos no cotidiano, refletindo sobre o 

porquê acontecem, quem são os culpados, o que fazer para modificar o que vem 

ocorrendo, distinguir se o fato é verídico ou falso. 

● Ler jornais, revistas, artigos on-line com postura reflexiva e questionadora. 

● Livro: WEATE,Jeremy. Filosofia para jovens: penso, logo existo. São Paulo: Callis, 

1999. 

Combinações: 
● Respeitar os momentos de diálogo/debate na sala de aula, entendendo que todos 

têm uma opinião e que elas divergem umas das outras. 

● Realizar os trabalhos avaliativos com dedicação e empenho. 

● Participar das leituras filosóficas realizadas em aula, sublinhando os pontos 
importantes e questionando sempre que houverem dúvidas. 

EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

Habilidades: 
● Definir os sentidos do amor próprio e da autoestima para a formação da 

identidade pessoal.  
● Definir os valores que contribuem para o fortalecimento das relações de 

convivência. 
● Exemplificar práticas de amizade, cooperação, respeito, partilha e atitudes 

solidárias que estão ou podem estar presentes em nossa sociedade.  
● Identificar possíveis causas da intolerância, do preconceito e da discriminação.  
● Relacionar as diferentes práticas das tradições religiosas ao desenvolvimento dos 

valores humanos. 

Sugestões:  
● Prezar pela organização e orientação do professor. Procurar desenvolver 

sensibilidade crítica em relação ao outro procurando entender o mundo. 

Combinações:  
● Material organizado. 
● Anotações em dia.  
● Utilização de agenda. 
● Manter a concentração até o término das atividades. 
● Procurar desenvolver responsabilidade e autonomia na organização e os 

estudos. 
● Procurar sempre cumprir com as obrigações e depois as atividades de lazer. 

CIÊNCIAS 

Habilidades 

https://youtu.be/aM2ZsIJW644
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● Identificar características dos diferentes ambientes do planeta Terra. 
Comparando os diferentes biomas e ecossistemas da biosfera. 

● Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto a paisagem, tipo de 
solo, temperatura, à quantidade de água etc. 

● Caracterizar os principais grupos das plantas e identificar a sua relação com 
diferentes ambientes. 

● Valorizar a preservação dos vegetais. 
● Identificar as diversas partes de uma angiosperma 

Sugestões 
Leituras: 

● Corrêa, Maria C; Koch, Zig. Araucária; Olhar brasileiro- a floresta do Brasil 
Meridional. Curitiba: Autores Paranaenses, 2010. 

● Furlan, Sueli A. Plantas da Amazônia; aprendendo com a natureza. SP; Horizonte, 
2008. 

● Machado, Ana M. Gente, bicho, planta: O mundo me encanta. 8 ed. SP: Global, 
2009. 

● Rodrigues, Rosicler M. O mundo das plantas. 2 ed. SP: Moderna, 2005. 
Filmes: 

● O pinheiro do Paraná: Floresta com Araucárias. Direção de Julia Aguiar. RS; FAC, 
2012. 

● O Lorax: em busca da Trúfula perdida. Direção de Chris Renaud e Kyle Balda. EUA: 
Universal Picture, 2012. 

● 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. 


