
 
Caxias do Sul, 1º de março de 2019.  

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

De acordo com o que foi expresso em reunião de pais e/ou responsáveis, 
apresentamos a organização trimestral da 1ª Série do Ensino Médio. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Habilidades 
● Reconhecer as variedades linguísticas mais adequadas a diferentes contextos de          

uso.  
● Aplicar os elementos da comunicação e as funções da linguagem em diferentes            

gêneros textuais. 
● Relacionar, em textos variados, os efeitos de sentido produzidos pelo uso das            

palavras, reconhecendo as relações entre seus elementos e o seu contexto de            
produção e recepção.  

● Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos         
linguísticos. 
Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu público                
alvo, pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados. 

● Utilizar a língua de modo variado e adequado ao contexto, às diferentes situ            
práticas sociais, interessando-se em ampliar seus recursos expressivos, seu do         
língua padrão nas modalidades oral e escrita. 

Sugestões: incentivar a leitura de textos, bem como assistir a filmes e a peças de teatro;                
frequentar museus, galerias de arte. 

Combinações: 
A. 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/ 

B. fazer as anotações pedidas; 
C. estar com o material (folhas de exercícios, resumos...) solicitado; 
D. efetuar a leitura do livro do trimestre, assim como de revistas (‘Galileu’,            

‘Superinteressante’, ‘Aventuras na História’...) e jornais; 
E. trazer assinados, pelos responsáveis; os instrumentos de avaliação. 

MATEMÁTICA 

Habilidades:  
● (Re)conhecer e utilizar as operações entre conjuntos, como união, interseção e           

diferença. 
● Identificar números naturais, inteiros, racionais e irracionais. 
● Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos           

sobre afirmações quantitativas. 
● Identificar a relação de dependência entre grandezas. 
● (Re)conhecer contextos em situações do cotidiano em que se aplica o conceito de             

funções. 
● Construir o conceito de função usando a relação de dependência entre duas            

grandezas e estabelecer, quando possível, a lei que forneça a relação entre elas. 
● Compreender a construção do gráfico de funções de 1° grau, sabendo caracterizar o             

crescimento, o decrescimento e a taxa de variação. 

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           
somatematica.com.br. Sugere-se a revisão de conceitos fundamentais, como soma de          
frações, propriedades da potenciação e fatoração de polinômios, que serão essenciais           
para o trabalho desenvolvido ao longo do ano. Um manual de dicas de estudo para a                
disciplina será disponibilizado na Sala de Aula Virtual. 

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 parte da nota referente a trabalhos. 

LÍNGUA INGLESA 

Habilidades:  
● Aplicar os conhecimentos do mecanismo da língua para produzir discurso oral e            

escrito adequados à situação discursiva. 
● Analisar a função predominante (informativa, persuasiva etc.) dos textos, em          

situações específicas de interlocução. 
● Utilizar os conhecimentos básicos da LEM e de seus mecanismos como meio de             

ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas.  
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Sugestões:  
Livros: And Then There Were None – Agatha Christie; To Kill a Mocking Bird – Harper Lee. 
Filmes: assistir com áudio e legendas em Inglês - Back to the future. The Silence of the                 
Lambs. 
Sites: https://lyricstraining.com/ ; https://www.bbc.com/news 

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 
● Diferenciar os conceitos jogo e esporte.  
● Distinguir a diversidade dos esportes (profissional e comunitário/lazer). 
● Definir o conceito de educação física;  
● Criar hábitos 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. 

ARTES 

Habilidades 
● Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e           

contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes          
épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a             
experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a          
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético 

● Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios       
imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais 

● Analisar situações nas quais as linguagens das artes visuais se integram às            
linguagens audiovisuais.  

Sugestões: Cinema 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-23112017000200167  

Combinações:  
*Trazer materiais solicitados 
*Uso do celular só com autorização do professor, quando solicitado 
*Deixar sala de arte sempre organizada para a próxima turma 

BIOLOGIA 

Habilidades 
● Conhecer e relacionar as ideias evolucionistas e os conceitos de origem da vida. 
● Reconhecer e compreender as características dos seres vivos, bem como seus           

níveis hierárquicos de organização; 
● Reconhecer a importância da célula para os seres vivos, bem como identificar as             

principais organelas celulares e suas respectivas funções; 
● Conhecer os principais grupos de componentes químicos das células e sua           

importância para a manutenção da vida;  

Sugestões: 
Livros 
Biologia: ensino médio/Vilmarise Bobato et al. – Curitiba; Positivo, 2015 
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Linhares, Sérgio. Gewandsznajder, Fernando. Biologia hoje. Volume I,II,III. São Paulo.          
Ática, 2012. 
Amabis, José Mariano.Biologia.volume I,II,III. São Paulo. Moderna, 2010 

Combinações: 
As aulas estarão disponíveis em slides no Educacional e no xerox da escola.  
Manter o caderno completo, pontualidade e assiduidade nas aulas, participação e           
realização das atividades propostas (0,5) 
Trabalho interdisciplinar sobre temas atuais em citologia envolvendo artigos científicos e           
busca em banco de dados: 2,0 

HISTÓRIA 

Habilidades 
● Definir a História como a área do conhecimento que aborda a ação dos seres               

humanos no tempo. 
● Identificar as características gerais do desenvolvimento histórico dos povos do          

Antigo Oriente Médio 
● Relacionar aspectos geopolíticos, socioeconômicos e culturais que       

caracterizaram o desenvolvimento da civilização fenícia, persa, hebraica e         
egípcia e grega. 

Sugestões: 
Filmes/Documentários: 
Documentário Discovery Chanel:: O Homem pré-histórico: Vivendo Entre Feras 
Documentário Discovery Civilization:Os Grandes Egípcios: O Mistério de Tutankam  
Livro (s): 
LAW;Jonathan, WRIGHT; Edmund, Dicionário de História do Mundo, Editora Autentica. 

Combinações: 
Assistir pelo menos um filme dos que foram apresentados nos slides no primeiro dia de               
aula. 
Sistematizar o conteúdo visto em aula, observando o material didático da apostila. 
Leitura prévia dos conteúdos a serem abordados em aula. 

GEOGRAFIA 

Habilidades 

● Reconhecer os elementos que compõem o espaço geográfico em suas diferentes           
dimensões socioambientais: natureza, paisagem, território, lugar e região. 
Relacionar as transformações das paisagens com o desenvolvimento natural e          
cultural do espaço.Relacionar a linguagem cartográfica ao estudo do espaço          
geográfico. 

● Analisar diferentes olhares astronômicos, geológicos, geofísicos sobre a Terra         
tendo em vista seus impactos na transformação humana do planeta.  

Sugestões: 
Vídeo – o que é Geografia: https://www.youtube.com/watch?v=Oh0erJw9--A 
Livro: CLAVAl, Paul. Terra dos homens: a geografia. São Paulo: Contexto, 2015. 
Site: Paisagens e imagens de diferentes lugares do planeta  
http://www.alovelyworld.com/index2.html 

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: 
● Definir o pensamento a partir do conjunto de habilidades inerentes ao próprio ato de              

pensar; 
● Relacionar os processos de validação cognitiva ao levantamento, reconhecimento e          

contextualização empírica de informações e dados; 
● Reconhecer os processos de conexão cognitiva ao estabelecimento de relações,          

vínculos e conexões entre informações, dados e contextos; 
● Distinguir e analisar os processos de reflexão cognitiva aos processos de          

problematização e atribuição de significados aos dados e relações previamente          
construídos; 

● Avaliar a importância da contextualização para a própria existência da reflexão           
científica; 

● Compreender o desenvolvimento do pensamento filosófico complexo à articulação         
entre formas de validação, conexão e reflexão em um dado contexto cognitivo; 

 



 

● Estabelecer os pressupostos do ato de leitura de textos filosóficos tendo em vista as              
dimensões do pensar. 

Sugestões: 
Filmes: O show de Truman, A Ilha do Medo, A espuma dos Dias, A Delicadeza do Amor,                 
Persepolis. Série: House of Cards. 
Livros: O mundo de Sofia (Gaarder,Jostein) 

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; 

EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

Habilidades: 
● Identificar os principais problemas sociais e econômicos brasileiros 
● Relacionar os principais problemas brasileiros à desigualdade social 
● Reconhecer na Campanha da Fraternidade e no tempo da quaresma,          

oportunidades para a reflexão sobre os problemas brasileiros e suas          
possibilidades de resolução. 

● Identificar os diferentes ritos religiosos. 
● Diferenciar rito, mito e ethos religioso. 
● Comparar os mitos e ritos das tradições religiosas com os familiares e pessoais. 

Identificar as diferentes tradições religiosas 
● Diferenciar conhecimento histórico e tradição religiosa. 
● Diferenciar teologia e tradição religiosa. 

 
Sugestões: 
https://jovensconectados.org.br/campanha-da-fraternidade-2019-reflete-a-importancia-
das-politicas-publicas.htm 
Leitura: Navios negreiros, de Castro Alves e Heinrich Heine(organização de Priscila           
Figueiredo).São: SM,2009. 

FÍSICA 

Habilidades 

● Entender os fenômenos que ocorrem na natureza, os movimentos, repouso          
entre outros que fazem parte do cotidiano das pessoas e que se dividem em:              
cinemática, dinâmica e estática. 

● Reconhecer os fenômenos naturais presentes no cotidiano e a presença da           
física. 

● Reconhecer causas da variação de movimentos associadas a forças.  
● Reconhecer e discriminar grandezas escalares e vetoriais.  
● Utilizar a cinemática vetorial para descrever movimentos retilíneos e curvilíneos. 
● Identificar fontes e transformações de energia em movimentos, em diferentes          

equipamentos e máquinas, em atividades físicas e esportivas. 
● Identificar diferentes formas e linguagens para representar movimentos, como:         

trajetórias, gráficos tabelas, funções e linguagem discursiva. 

Sugestões: 
- Manter material sempre em dia; 
- Realizar as atividades de aula e domiciliares; 
- Resolver as listas extras de exercícios. 
 
Combinações: 
Conferência de exercícios: as apostilas de aula e de exercícios serão conferidas            
semanalmente, assim como, as atividades domiciliares. 
No caso dos exercícios domiciliares, será descontado 0,1 ponto por tema não realizado             
até um total de 1,0 ponto por trimestre. 
Assinatura dos responsáveis em provas e trabalhos: caso o aluno (a) não traga as provas               
e trabalhos assinados será descontado 0,2 ponto por cada atividade sem assinatura. 

SOCIOLOGIA 

Habilidades: 
● Relacionar fenômenos sociais e contextos históricos; 
● Compreender e analisar a historicidade do pensamento sociológico: a Sociologia          

como ciência da modernidade; 
● Avaliar a Sociologia como um modo de leitura crítica da realidade social, tendo em              

vista seus objetos de estudos e suas abordagens metodológicas; 
● Interpretar a realidade social percebendo os indivíduos que a compõe como           

produtos socialmente criado a partir de suas relações e interações particulares; 
● Exemplificar distintas formas de manifestações, produtos e fenômenos sociais 

 



 

Sugestões: Livros: O que é sociologia? (Coleção Primeiros Passos - Carlos B. Martins); Um              
toque de Clássicos (Editora UFMG - Tania Quintaneiro). Filmes: Daens: Um grito de             
justiça; Tempos Modernos. 

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; 

QUÍMICA 

Habilidades: 
● Reconhecer e compreender a ciência e tecnologia químicas como criação          

humana, portanto,inseridas na história e sociedade em diferentes épocas; 
● Ler e interpretar informações e dados apresentados através de diferentes          

linguagens ou formas de representação, como símbolos, fórmulas e equações          
químicas, tabelas, gráficos, 

● esquemas, equações; 
● Selecionar métodos de separação de materiais; 
● Utilizar as diversas técnicas de separação de materiais. 

Sugestões: 
Sites: http://www.labvirt.fe.usp.br/   e http://www.soq.com.br/.  
Livro: A Colher que Desaparece.  
Revista: Química nova na escola. 

Combinações:  
Trazer a apostila e o caderno nas aulas para este trimestre. 
As atividades de tema estarão valendo 1 ponto. 
Serão acompanhadas as assinaturas em provas.  
Não serão aceitos trabalhos atrasados sem justificativa. 

REDAÇÃO 

Habilidades: 
● Conhecer o funcionamento dos elementos linguísticos em diferentes planos do          

texto e utilizá-los tanto para compreender os textos alheios quanto para           
produzir e revisar os seus próprios textos. 

SUGESTÕES: Baixar gratuitamente e ler o livro “Preconceito linguístico de Marcos Bagno.            
A leitura servirá para nortear um dos trabalhos avaliativos do trimestre. 

COMBINAÇÕES: Fazer registro no caderno ou em folhas A4 do (Brainstorming) de cada             
proposta de redação, que será o subsídio para a redação da aula seguinte. Entregar em               
cada aula a produção trabalhada (rascunho) e passada à caneta. Interagir de maneira             
respeitosa nas discussões e temáticas trabalhadas no decorrer do trimestre.  

LITERATURA 

Habilidades: 
● Refletir sobre linguagem, a partir de algumas noções de teoria literária, dando início             

ao estudo da periodização, a fim de subsidiar as primeiras discussões a respeito da              
história literária portuguesa e brasileira. Esse estudo deve propiciar a compreensão           
dos processos de formação da cultura brasileira. 

● Identificar as funções da literatura: denúncias das injustiças sociais, investigação          
humana, reflexão sobre a condição humana e meio de entretenimento          
apropriando-se, para isso, das noções de literatura como direito humano universal e            
dos conceitos de ritmo, rima, metro, ação, tempo, espaço, conflito e ponto de vista.  

● Relacionar os procedimentos de construção do texto literário medieval com          
elementos da estrutura social feudal e com as presenças da igreja e tradição cristã. 

● Demonstrar interesse pela leitura e familiarizar-se com diferentes gêneros de texto. 

SUGESTÕES: incentivar a leitura de textos, bem como assistir a filmes e a peças de teatro;                
frequentar museus, galerias de arte. 

COMBINAÇÕES:  
A. ler o livro do trimestre: “O Alienista”, Machado de Assis. 
B. 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/ 

C. fazer as anotações pedidas; 
D. estar com o material (folhas de exercícios, resumos...) solicitado; 
E. efetuar a leitura de revistas (‘Galileu’, ‘Superinteressante’, ‘Aventuras na História’...) e           

de jornais (Pioneiro, Zero Hora…); 
F. trazer assinados, pelos responsáveis; os instrumentos de avaliação. 
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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. 
 

 

 

 


