
 

 

Colégio Pedro II - Campus Humaitá II 
3ª Série  
Semana 1 

(23/09 – 

29/09) PROJETO PEDAGÓGICO DE 

ACOLHIMENTO 

DISCIPLINAS: Língua Estrangeira, História e Física. 

Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
1 Língua Estrangeira: 

Inglês 

 

Realizar as atividades da Welcoming Week 

(Semana 1) e explorar os diversos 

materiais disponíveis em nossa seção de 

Inglês no Moodle. 

Inglês 

 

Acesse 

https://ead.cp2.g12.br

/course/view.php?id=2

184&section=15 para 

encontrar a seção de 

Inglês (ou use o app) e 

responda aos 

formulários 

correspondentes às 

atividades disponíveis. 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2184&section=15
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2184&section=15
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2184&section=15
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Língua Estrangeira:  

Espanhol 

 

Realizar a leitura dos textos, da letra da 

canção e ouvi-la se possível, refletir sobre 

o quadrinho apresentado e realizar as 

atividades propostas ao final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espanhol 

 

Fazer o registro de 

sua percepção por 

meio de uma 

fotografia ou desenho 

e utilizar uma palavra 

ou frase em espanhol 

como legenda. 

 

Compartilhar a 

fotografia ou desenho, 

com a respectiva 

legenda, no seu 

instagram por meio da 

hashtag 

#laventanaylamiradacp
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   3 Língua Estrangeira:  

Francês 

 

assistir ao vidéoclip Namasté de Yannick 

Noah, no  YouTube e realizar os exercícios 

propostos. 

Francês 

 

 

Para o e-mail: 

acandidab@gmail.com 

Assunto: atividade 3a 

série, número da série, 

nome do aluno 

 

mailto:acandidab@gmail.com
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História 
 

1.Fazer uma leitura do texto sobre Primeira 

República no Brasil, e prestar atenção aos  temas 

/ características e conceitos apresentados.  

 

2.Assistir ao documentário “Rio de Memórias” 

para complementar o estudo, buscando 

correlações entre a construção da vida social na 

Primeira República (percebendo, inclusive, as 

condições da população afro-brasileira no cenário 

pós abolição da escravidão) e na 

contemporaneidade.   

 

 

3.Responder às questões objetivas que estão 

baseadas em temas e conceitos que são objeto dos 

exames de ingresso ao ensino superior. Deste 

modo, o exercício pode ajudar vocês na 

interpretação de textos e ampliar o contato com o 

tipo de questões dos exames.    
 

 

 
 

História 

Acesse o link para ler o 

texto 

https://docs.google.com/

document/d/1dM9Tng3O8

nGXyA5g1Vxdo_cBTFVrp

_ZJFBgbrgEw8Cw/edit?us

p=sharing  

Para assistir ao 

documentário, clicar no 

seguinte link: 

https://youtu.be/OEP2AT

5CN_A (Referência: 

PARENTE, José I.; Monte-

Mór. Rio de Memórias. 

Rio de Janeiro/ RJ: 

Acervo Interior Produções 

Gávea, 1987, 33 min.) 

 O exercício deve ser 

acessado no seguinte 

link: 

https://docs.google.com/

document/d/1ILgGEvZ8qy

HrXEIWtS_ebRqGHq5Z4

tFWgvGoMyoFZAo/edit?u

sp=sharing  

O formulário de 

respostas deve ser 

enviado para 

professora.ana.m.ribas@

gmail.com 

https://docs.google.com/document/d/1dM9Tng3O8nGXyA5g1Vxdo_cBTFVrp_ZJFBgbrgEw8Cw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dM9Tng3O8nGXyA5g1Vxdo_cBTFVrp_ZJFBgbrgEw8Cw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dM9Tng3O8nGXyA5g1Vxdo_cBTFVrp_ZJFBgbrgEw8Cw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dM9Tng3O8nGXyA5g1Vxdo_cBTFVrp_ZJFBgbrgEw8Cw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dM9Tng3O8nGXyA5g1Vxdo_cBTFVrp_ZJFBgbrgEw8Cw/edit?usp=sharing
https://youtu.be/OEP2AT5CN_A
https://youtu.be/OEP2AT5CN_A
https://youtu.be/OEP2AT5CN_A
https://youtu.be/OEP2AT5CN_A
https://docs.google.com/document/d/1ILgGEvZ8qyHrXEIWtS_ebRqGHq5Z4tFWgvGoMyoFZAo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ILgGEvZ8qyHrXEIWtS_ebRqGHq5Z4tFWgvGoMyoFZAo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ILgGEvZ8qyHrXEIWtS_ebRqGHq5Z4tFWgvGoMyoFZAo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ILgGEvZ8qyHrXEIWtS_ebRqGHq5Z4tFWgvGoMyoFZAo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ILgGEvZ8qyHrXEIWtS_ebRqGHq5Z4tFWgvGoMyoFZAo/edit?usp=sharing
mailto:professora.ana.m.ribas@gmail.com
mailto:professora.ana.m.ribas@gmail.com


 

 

 

TAREFA 1 

INGLÊS 

Para realizar nossas atividades de língua inglesa, você deve fazer 

login no Moodle do Colégio Pedro II, onde é possível acessar nosso 

ambiente de Inglês. 

 
Nessa seção você encontrará todo o material que será 

disponibilizado periodicamente. Para facilitar, você pode acessar 

direto pelo link 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2184&section=15 ou 

pela seção na barra lateral no aplicativo Moodle. Nela você deve 

realizar as atividades encontradas, marcando os quadradinhos 

correspondentes, de forma a acompanhar o que já foi realizado por 

você. 

  5 Física 

1. Realizar a leitura dos textos e das 

teorias; Assistir às aulas gravadas 

para compreender melhor a teoria; 

Realizar a atividade experimental 

proposta e responder o google 

form. 

 

2. Os exercícios formais, são 

optativos. Ajudarão na preparação 

para o ENEM. 

Física 

Acessar o link : 

 
https://ead.cp2.g12.br 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2184&section=15
https://ead.cp2.g12.br/


 
Para recebê-los, abriremos com a Welcoming Week, em que a 

primeira atividade nos ajuda a conhecer um pouco mais sobre o 

nosso Moodle. Aproveite para explorar suas seções e se familiarizar 

com a navegação por ele. 

 

Além dessa atividade, você deve realizar as demais também 

disponibilizadas em nossa Welcoming Week (Semana 1). Nas 

semanas subsequentes, serão postadas as partes 1 e 2 da revisão 

preparada para a 3ª série. Fique atento/a e não deixe de checar o 

ambiente! Você pode realizá-las no seu tempo, atentando para 

futuras novas instruções. 

 

Com foco em preparação para o ENEM e vestibulares, você 

encontra exames de anos anteriores comentados, bem como 

simulados em que você pode testar seu desempenho. Não se 

esqueça de olhar o material de referência, dicas e materiais extras 

que podem ser úteis a você! 

 

Keep up the good work until we meet again! 

 

TAREFA 2 

ESPANHOL 

 

Para acessar ao primeiro material intitulado de Atividade de 

Espanhol nº 1 é só clicar em:   

 

https://drive.google.com/file/d/1mLmmh_pkPYxnqegbYJA-

SpH7vUbkw__J/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1mLmmh_pkPYxnqegbYJA-SpH7vUbkw__J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mLmmh_pkPYxnqegbYJA-SpH7vUbkw__J/view?usp=sharing


Você será direcionado(a) nesta semana para um drive temporário e 

poderá realizar as atividades propostas.  

 

 

TAREFA 3 

FRANCÊS 

 

Acesse o link e obtenha as atividades de Francês : 

 
https://drive.google.com/file/d/1WmihmjYByMOLr-
i5jJMW2QEUj4v1uOfl/view?usp=sharing 

 

 

TAREFA 4 

HISTÓRIA  

“Pensar e refletir sobre o passado significa sempre e 

necessariamente interrogar o presente (...). O passado, longe de 

ser um tempo de reencontro e consolo para as angústias do 

presente, torna-se matéria prima para um questionamento arguto 

desse presente, um desafio para o alargamento dos horizontes, 

restritos por um presente que se acredita decorrência natural de 

um passado transcorrido.” (Manoel Salgado Guimarães, 2007)  

 

A Proposta I de História oferece um texto sobre Primeira 

República para leitura de vocês. Eu elaborei destaques sobre temas, 

explicações e conceitos importantes. E, depois, eu propus um 

exercício para vocês tentarem fazer a partir do texto.  Qualquer 

dúvida, podem enviar pelo e-mail informado.  

Links do texto e do exercício:  

https://docs.google.com/document/d/1dM9Tng3O8nGXyA5g1Vxdo_cBTFVr

p_ZJFBgbrgEw8Cw/edit?usp=sharing  

https://docs.google.com/document/d/1ILgGEvZ8qyHrXEIWtS_ebRqGHq5Z

4tFWgvGoMyoFZAo/edit?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/1WmihmjYByMOLr-i5jJMW2QEUj4v1uOfl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WmihmjYByMOLr-i5jJMW2QEUj4v1uOfl/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dM9Tng3O8nGXyA5g1Vxdo_cBTFVrp_ZJFBgbrgEw8Cw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dM9Tng3O8nGXyA5g1Vxdo_cBTFVrp_ZJFBgbrgEw8Cw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ILgGEvZ8qyHrXEIWtS_ebRqGHq5Z4tFWgvGoMyoFZAo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ILgGEvZ8qyHrXEIWtS_ebRqGHq5Z4tFWgvGoMyoFZAo/edit?usp=sharing


O documentário “Rio de Memórias” é um complemento ao estudo, ao 

oferecer um caminho de reflexão sobre os vínculos presente e 

passado, tendo como referência a cidade do Rio de Janeiro como 

sede da Corte do Império do Brasil e, depois, como capital da 

República. Interessante perceber a cidade onde vivemos como 

espaço de elaborações culturais, de formas diversas de exclusão, 

de disputas, resistências, negociações e conformismos. E, por 

conseguinte, entender como a pandemia e seus desdobramentos não 

estão separados de desafios e impasses de longa duração da 

História do Brasil.   

 

 

TAREFA 5 

FÍSICA 

Acesse o link e obtenha todo o material e atividades de Física: 
 

https://ead.cp2.g12.br 
 

https://ead.cp2.g12.br/

