
 

 Colégio Pedro II - Campus Humaitá II 
3ª Série  
Semana 2 

(30/09 – 

06/10) 
PROJETO PEDAGÓGICO DE 

ACOLHIMENTO 
DISCIPLINAS: Sociologia, Português e Matemática. 
 

 

Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
1 Sociologia: 

 Ler o capítulo 13 da obra Sociologia em 

Movimento (livro didático disponibilizado 

a todos os estudantes pelo PNLD) e 

responder às questões do formulário. 

https://docs.googl

e.com/forms/d/e/

1FAIpQLSdxRFeX

_dCgE7EMjNauLA

7wKqRPNgHr_tdn

eo_3LjE1K0XTZA

/viewform?usp=sf

_link 

 

2 

 

Português: 

● ler o texto de acolhimento 

● Ler a coletânea de textos sobre racismo 

estrutural 

● analisar os critérios de correção do 

ENEM  

● fazer redação modelo ENEM sobre 

racismo estrutural e desigualdade social 

Link do Moodle para as tarefas:  

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?i

d=2184&section=17 

● apresentar suas dúvidas no fórum. 

  

As atividades 

estão postadas no 

Moodle. A redação 

deve ser 

manuscrita e 

postada no Moodle 

por envio de figura 

escaneada, print 

ou foto da tarefa 

na folha própria ou 

mesmo folha de 

caderno. 

 

3 Matemática: 

● Ler o texto de Boas Vindas e responder a 

uma pequena atividade cujo link está 

disponível no fim do texto. 

● Aprofundar seus conhecimentos nas 

atividades de revisão disponibilizadas 

(textos, vídeos e listas de exercícios). 

● Disponibilizar suas dúvidas no fórum.  

Todas as 

atividades da 

Matemática estão 

organizadas no 

Moodle do Colégio 

Pedro II 

(ead.cp2.g12.br).  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxRFeX_dCgE7EMjNauLA7wKqRPNgHr_tdneo_3LjE1K0XTZA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxRFeX_dCgE7EMjNauLA7wKqRPNgHr_tdneo_3LjE1K0XTZA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxRFeX_dCgE7EMjNauLA7wKqRPNgHr_tdneo_3LjE1K0XTZA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxRFeX_dCgE7EMjNauLA7wKqRPNgHr_tdneo_3LjE1K0XTZA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxRFeX_dCgE7EMjNauLA7wKqRPNgHr_tdneo_3LjE1K0XTZA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxRFeX_dCgE7EMjNauLA7wKqRPNgHr_tdneo_3LjE1K0XTZA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxRFeX_dCgE7EMjNauLA7wKqRPNgHr_tdneo_3LjE1K0XTZA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxRFeX_dCgE7EMjNauLA7wKqRPNgHr_tdneo_3LjE1K0XTZA/viewform?usp=sf_link
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2184&section=17
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2184&section=17


 

 

 

TAREFA 1 

 

 

 

 

TAREFA 2 

Português;  

Alunas e alunos queridos, quanta saudade... 

Todos os dias sentimos falta dos barulhos dos corredores da nossa escola e pensamos no 

tanto que éramos felizes no tempo em que havia os abraços dos intervalos. Só mesmo a 

esperança e a fé para nos manter alegres e acordados, lutando pelo nosso futuro. 

Vocês estariam finalmente naquele ano que sempre sonharam, com dia temático, rolê na 

praia e tudo que têm direito e que todos vocês viram todos os outros fazerem durante todos 

aqueles anos em que se tornavam sujeitos de suas vidas e adquiriam conhecimentos e faziam 

amizades que durarão a vida inteira. 

Nós, professores e professoras, estaríamos acompanhando vocês lado a lado na trajetória 

rumo à universidade, dentro de nossas rotinas, por mais problemas que tivessem. A vida dá cada 

rasteira na gente, né minha filha?... 

Como diz o Guimarães Rosa, num texto que já viralizou nas redes: 

Todo caminho da gente é resvaloso. Mas também, cair não prejudica demais – a 

gente levanta, a gente sobe, a gente volta! 

O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí 

afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. 

  

A arte é uma arma potente, de amor e de vida, que nos mobiliza a lutar. Os rolês aleatórios 

estão suspensos temporariamente e as mazelas do mundo velho continuam nos afrontando. Mas 

vejam: todo dia o sol continua nascendo a brilhar. E depois da curva tem é chão. 

A gente cai, a gente levanta, a gente volta! 



Esperamos que estejamos juntos em breve na balbúrdia de sempre. Porém, infelizmente, 

estamos limitados a este contato virtual, por enquanto. 

Pensamos que o mais importante neste momento é a preparação para a Redação do 

Enem. Assim, vamos apresentar propostas de redação nesse formato para que vocês possam 

treinar e se preparar para o exame. Além da proposta, traremos textos e links tratando da 

temática abordada e também os padrões e critérios de avaliação utilizados na correção.  

  

ATIVIDADE: REDAÇÃO PADRÃO ENEM  

A PROPOSTA e a PAUTA de redação estão no Moodle. 

As redações devem ser manuscritas, com caneta preta, preferencialmente na pauta 

disponível no Moodle, que deverá ser impressa para a realização da tarefa. Caso não seja 

possível imprimir a pauta, usem uma folha de caderno o mais próximo possível daquele formato 

(isso é importante para a contagem do número de linhas, que é um critério para a avaliação da 

redação). Façam letra legível e observem as margens e os recuos de parágrafo. Após 

escreverem o texto, fotografem e enviem o arquivo pelo Moodle. 

Nossa equipe fará a correção e enviará o retorno. Lembramos que as atividades não valem 

nota e a correção serve apenas para orientar você quanto ao que precisa ser melhorado para que 

seu texto atinja o esperado no exame. 

Iniciaremos nossas atividades com base na obra de Lima Barreto, inseridos nas nossas 

Resenhas de Quarentena, que na série Palavras Pretas se engaja na luta antirracista. 

  

Bom trabalho e coragem!  

Ana Maria, Magda e Osmar 

Equipe de Português 

 

Link para as atividades no Moodle, onde também há um fórum de dúvidas: 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2184&section=17 

 

 

 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2184&section=17


 

 

 

TAREFA 3 

 

Todas as atividades da Matemática (3o. ano) estão organizadas no Moodle do 

Colégio Pedro II (ead.cp2.g12.br). Assim, depois de acessar o site: 

● Entre com a sua identificação e senha. Ao entrar no ambiente você vai 

identificar um espaço para cada disciplina.  

● Escolha a aba referente à MATEMÁTICA. Você vai encontrar o ambiente 

da Matemática organizado com as seguintes postagens para esse primeiro 

período: 

 
1) Atividade de Acolhimento: 

● Um texto de Boas Vindas! Leia com atenção, foi escrito com muito carinho! Depois,  responda a 

uma pequena atividade cujo link está disponível no final do próprio texto. É muito importante 

que você complete essa atividade! (o texto também está no fim desse arquivo). 

2) Atividades Extras: 

● Uma coletânea de vídeos de professores do Colégio que analisam algumas questões do ENEM 

e falam sobre a TRI. 

3) Atividades de revisão: 

Uma série de recursos para você rever alguns conteúdos do ensino fundamental, análises de gráficos e 
tabelas, conceitos de funções e as funções polinomiais de 1o. e 2o. graus. Esses recursos estão assim 
divididos: 

● Parte 1: Revisão de conteúdo através de recortes do livro texto. 

● Parte 2: Revisão de conteúdo através de vídeos. 

● Parte 3: Listas de Exercícios - Hora de exercitar! 

4) Atividade para dúvidas: 

● Um fórum onde você pode ir colocando suas dúvidas e vamos todos tentando esclarecê-las de 

forma colaborativa. 

Os links ou arquivos de cada um dos itens citados acima, encontram-se no ambiente da Matemática - 3o. 
ano do Moodle. 

Você escolhe como trilhar as várias possibilidades de caminhos apresentados! Bom trabalho e 
conte conosco! 

 

 

O TEXTO DE BOAS VINDAS ENCONTRA-SE, TAMBÉM, A SEGUIR! 

OS DEMAIS MATERIAIS ESTÃO NO MOODLE! 



 

 

 

 

 

Colégio Pedro II – Campus Humaitá II 

Retorno à Matemática 

  

Olá! Como vocês estão? Espero que essa mensagem encontre todos bem. Nós estamos 
transbordando de saudades! Imaginamos que depois de tanto tempo, vocês também. 

Saudades do nosso campus, dos amigos, dos papos de corredor, dos inspetores mandando vocês 
de volta pra sala, dos professores pedindo pra guardar o celular, da fila do almoço... enfim, cada 
um guarda consigo um pacote especial de lembranças. Provavelmente, enquanto você lia isso, 
outras memórias surgiram. Detalhes que, talvez, passassem desapercebidos e agora te façam 
reviver momentos, cheiros, sensações, sentimentos. Em Matemática, há muitos resultados 
importantes sobre existência e unicidade. Assim como nossos pensamentos, o que passa na 
cabeça de cada um é único e particular. 

E certamente, quando você leu que nesse momento estamos propondo um retorno à Matemática, 
muitas lembranças vieram também. E a gente queria pedir para vocês nos contarem um pouquinho 
sobre como lembram da Matemática. 

Você sabe o que é Analogia? De acordo com o Oxford Languages, Analogia é uma relação de 
semelhança entre coisas ou fatos distintos. Por exemplo, quando uma criança fala “fazeu”, ela 
errou a conjugação por fazer uma analogia a outros verbos que ela conhece, como comeu. 
Lembranças também podem vir por analogias. Uma comida pode lembrar um lugar, um cheiro pode 
fazer você se transportar para o abraço de um amigo, e assim por diante. E que analogias você 
faria com a Matemática? Que tal experimentar? 

Com carinho, 

Equipe de Matemática. 

  

Por favor, responda as questões do formulário que está no link a seguir de forma livre, não há 
resposta certa ou errada. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAjKMKH5NMrCd2wL95TfuGQLsUenXpn7mb0RAu
hsPAm98PgA/viewform?usp=sf_link 

  

  

  

  

  

  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAjKMKH5NMrCd2wL95TfuGQLsUenXpn7mb0RAuhsPAm98PgA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAjKMKH5NMrCd2wL95TfuGQLsUenXpn7mb0RAuhsPAm98PgA/viewform?usp=sf_link


 


