
 

 

 

 
Colégio Pedro II - Campus Humaitá II 

7º ano 

 

Semana: 

04/11 a 10/11 PROJETO PEDAGÓGICO DE 

ACOLHIMENTO 
DISCIPLINAS: Desenho, Espanhol, Francês, Português 
 

 

Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
1 Desenho: Crie seu próprio Lettering Moodle - Mural de 

padlet incorporado ao 

moodle 

 

2 

 

Francês: vamos falar da escola a das 

nossas atividades cotidianas? 

acessar o gabarito e 

conferir respostas. Se 

necessário, usar o fórum 

da atividade 2 para 

dúvidas ou observações 

ou ainda e-mail para 

felipe.dezerto.1@cp2.ed

u.br 

 

2 ESPANHOL:  

Atividade nº 2 

 Apresentaremos alguns artistas de 

diferentes nacionalidades do mundo 

hispânico, um pouco de sua trajetória e 

uma dica de canção para que você possa 

conhecer algo de seu trabalho. Ao 

conhecê-los, escolha uma das canções para 

realizar as atividades que seguirão. 

 

ESPANHOL: 

 

As atividades que se 

propõem de nº2 e de nº3 

têm caráter de 

enriquecimento cultural 

NÃO sendo necessário o 

envio das respostas.  

 

mailto:felipe.dezerto.1@cp2.edu.br
mailto:felipe.dezerto.1@cp2.edu.br


Link da atividade: 

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/26

1520/mod_resource/content/2/ATIVID

ADE%20DE%20ESPANHOL%20-

%20N%C2%BA%202%20-

%207%C2%BA.pdf 

 

Ou acesso diretamente na aba de 

espanhol da plataforma Moodle de sua 

série. 

 

Atividade nº 3 

Neste Quiz você testará seus 

conhecimentos do mundo hispânico. 

Link para a atividade: 

https://es.educaplay.com/recursos-

educativos/7192670-

sabias_que_el_espanol.html 

Ou acesso diretamente na aba de 

espanhol da plataforma Moodle de sua 

série 
 

 

 

Dúvidas: enviar e-mail 

para 

espanhol.h2@cp2.g12.br 

 

 

3 Português: 

 

Responder às questões propostas. 

Enviar as respostas às 

questões 

dos comentários e a sua 

produção (texto, vídeo 

etc.) 

para o e-mail : 

7anoporthu2@gmail.com 
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TAREFA 1 - Desenho 

Olá, alunos! 

Seguimos explorando as possibilidades de Desenho. Preparamos uma nova atividade 

cheia de experimentações! Você encontra a proposta completa na aba da nossa disciplina no 

Moodle. Vamos juntos?! 

Você sabe o que é Lettering? Já ouviu falar algo sobre isso? 

Se você nunca ouviu falar e não faz ideia do que se trata, não se preocupe! Preparamos 

um arquivo com todas as explicações que você precisa para começar a se aventurar nesse tipo 

de desenho com letras! Se você já conhece, não deixe de olhar nosso material e conferir 

nossas dicas. O lettering é diverso e sempre podemos explorar novas possibilidades. 

No final, crie seu lettering e mande para gente no nosso mural! 

Se tiver alguma dúvida converse conosco no fórum! 

Ficamos muito felizes em ver as respostas enviadas na primeira atividade e estamos 

ansiosas para ver os novos trabalhos! Nos falamos no moodle! Até! 

 

 

TAREFA 2 - Francês 

 

Nesta atividade, vamos falar de escola, confinamento e de nossas atividades na nossa 

nova realidade! Também trouxemos música e uma dica de aplicativo para você ir longe 

navegando!!! Depois de acessar a atividade no moodle, confira o gabarito no arquivo seguinte! 

Se restarem dúvidas ou comentários, use o Fórum da atividade 2, ou escreva para o 

professor: felipe.dezerto.1@cp2.edu.br 

 

Atividade 2 

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/258635/mod_page/content/1/ATIVIDADE%202%20_

7%C2%BA%20ano_2020.pdf 

 

Gabarito 

 

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/258635/mod_page/content/1/ATIVIDADE%202_7%C

2%BAano_%202020_GABARITO.pdf 
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TAREFA 2 - Espanhol  

 
Esta semana vocês encontrarão duas atividades na aba de espanhol. A primeira chamada de 

Atividade nº 2 em que apresentaremos alguns artistas de diferentes nacionalidades do mundo 

hispânico, um pouco de sua trajetória e uma dica de canção para que você possa conhecer algo 

de seu trabalho. Ao conhecê-los, escolha uma das canções para realizar as atividades que 

seguirão. 

 

Link da atividade: 

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/261520/mod_resource/content/2/ATIVIDADE%20DE

%20ESPANHOL%20-%20N%C2%BA%202%20-%207%C2%BA.pdf 
 

Ou acesso diretamente na aba de espanhol da plataforma Moodle de sua série. 

 

A outra atividade chamada de Atividade nº 3 se trata de um Quiz em que você testará seus 

conhecimentos do mundo hispânico. 

Link para a atividade: 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7192670-sabias_que_el_espanol.html 

Ou acesso diretamente na aba de espanhol da plataforma Moodle de sua série 

 

As atividades que se propõem de nº2 e de nº3 têm caráter de enriquecimento cultural NÃO 

sendo necessário o envio das respostas.  

Dúvidas: enviar e-mail para espanhol.h2@cp2.g12.br 
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TAREFA 3 - PORTUGUÊS 
 

2ª Atividade Remota de Língua Portuguesa - 7ª ano. 

Professora Gilda Moreira e professor Wagner Trindade. 

Considere o texto abaixo e procure interagir com a proposta apresentada. 

 

Principia (Emicida) – Trecho 

Vejo a vida passar num instante 

Será tempo o bastante que tenho pra viver? 

Não sei, não posso saber 

Quem segura o dia de amanhã na mão? 

Não há quem possa acrescentar um milímetro a cada estação 

Então, será tudo em vão? Banal? Sem razão? 

Seria, sim seria, se não fosse o amor  

O amor cuida com carinho  

Respira o outro, cria o elo  

O vínculo de todas as cores  

Dizem que o amor é amarelo 

É certo na incerteza  

Socorro no meio da correnteza  

Tão simples como um grão de areia  

Confunde os poderosos a cada momento 

Amor é decisão, atitude 

Muito mais que sentimento 

Alento, fogueira, amanhecer 

O amor perdoa o imperdoável 

Resgata a dignidade do ser 

É espiritual 

Tão carnal quanto angelical 

Não tá no dogma ou preso numa religião 

É tão antigo quanto a eternidade 

Amor é espiritualidade 

Latente, potente, preto, poesia 

Um ombro na noite quieta 

Um colo pra começar o dia 

 



Filho, abrace sua mãe 

Pai, perdoe seu filho 

Paz, é reparação 

Fruto de paz 

Paz não se constrói com tiro 

Mas eu miro, de frente 

A minha fragilidade 

Eu não tenho a bolha da proteção 

Queria eu guardar tudo que amo 

No castelo da minha imaginação 

Mas eu vejo a vida passar num instante 

Será tempo o bastante que tenho pra viver? 

Eu não sei, eu não posso saber 

Mas enquanto houver amor, eu mudarei o curso da vida 

Farei um altar pra comunhão 

Nele, eu serei um com o mundo até ver 

O ponto da emancipação 

Porque eu descobri o segredo que me faz humano 

Já não está mais perdido o elo 

O amor é o segredo de tudo 

E eu pinto tudo em amarelo 

 

1. Os versos da canção “Principia”, do rapper Emicida, declamadas pelo Pastor Henrique 

Vieira, iniciam o álbum “AmarElo”, que busca refletir sobre diversos temas, mas gira em 

torno, em todas as faixas, do mesmo sentimento.  

 

a) Que sentimento é esse que move o compositor e que pode ser claramente percebido pelos 

versos lidos? Explique.  

 

 

b) Tente explicar o jogo de sentido que o rapper desenvolveu com o nome do álbum – AmarElo. 

 

c) Tanto o rapper quanto o pastor que declamou o trecho lido são pessoas públicas, de grande 

relevância e influência nos dias atuais. Faça uma pequena pesquisa sobre ambos e registre 

nesse espaço de maneira resumida. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. “É certo na incerteza / Socorro no meio da correnteza / Tão simples como um grão de areia” 

 

a) Os versos destacados se referem a que, no contexto da canção? 

 

b) O que os versos apresentam de características a respeito do sentimento descrito? Essas 

características se assemelham à sua própria opinião a respeito desse nobre sentimento? 

Conte um pouco pra nós.  

 

 

2. “Vejo a vida passar num instante / Será tempo o bastante que tenho pra viver? / 

Não sei, não posso saber”.  O compositor repete esses versos algumas vezes na canção 

lida, demonstrando desconhecer o significado da vida e as suas implicações a respeito do 

próprio futuro.  

De acordo com o texto, o amor é o combustível que o motiva a seguir e o ajuda a entender 

o mundo a sua volta. Conte como você interpreta essa afirmação, baseando-se no 

conteúdo expresso pela canção. 

 

 

3. Ao se referir ao amor, o compositor utiliza uma série de adjetivos para qualificar o 

sentimento. Destaque do texto esses termos e, em seguida, tente explicar o que todos 

esses adjetivos, juntos, nos ajudam a entender a respeito de um sentimento tão complexo 

como o amor.  

 

 

 


