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9º ANO 

Semana 12: 
9/12 

A 
15/12 

PROJETO PEDAGÓGICO DE ACOLHIMENTO (PPA) 

DISCIPLINAS: ARTES VISUAIS, EDUCAÇÃO MUSICAL e INGLÊS 
 
 

Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
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Artes Visuais  
 
Proposta Visual 03: Arte nas máscaras 
 

 
Moodle 
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Educação Musical  

Realizar as atividades no Moodle 

 

Os exercícios do Moodle já apresentam 

a correção.  

Dúvidas podem ser enviadas para o e-

mail: milena.caetano.1@cp2.edu.br 
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Língua Inglesa  

Realizar as atividades no Moodle. 

 

Moodle. Não há necessidade de envio. 

Você terá o retorno automático nas 

atividades interativas que elaboramos. 

 

 

 
 

TAREFA 1 - Artes Visuais 

 

Disciplina: Artes Visuais | Proposta Visual 03: Arte nas máscaras 

 

Olá, pessoal? Esperamos que estejam bem! 

Estamos realizando experiências de criação visual muito interessantes até 

agora. Gostaríamos de parabenizar as participações e incentivar vocês a 

realizar mais uma proposta visual. 

 



Estamos vivendo um novo momento em nossas vidas. 

A máscara se tornou um acessório de uso obrigatório para 

preservar a saúde e, atualmente, faz parte do nosso dia-a-

dia. E nas Artes Visuais, como poderíamos criar um diálogo 

entre o momento que estamos atravessando e esse item tão 

essencial para as nossas vidas? 

 

Veja na aba de Artes Visuais em seu perfil do Moodle, mais detalhes e 

orientações sobre a Proposta Visual 03!  
 

 

TAREFA 2 - Educação Musical 

 

Olá! Aqui quem escreve é a Prof. Milena Tibúrcio. Preparei para você as atividades de 

Educação Musical dessa semana. Você deve ler o texto, ver o vídeo e depois realizar a 

atividade no moodle. 

         Antes de começar, gostaria de lembrar que estamos recebendo vídeos musicais para a 

nossa Mostra Musical de 2020 que esse ano será virtual. Convidamos você a gravar um vídeo 

para compartilharmos no canal de Youtube do nosso Campus. Dessa maneira podemos nos 

sentir mais próximos, ainda que a distância física seja a realidade atual. 

         Veja abaixo as instruções para envio do vídeo: 

1 - Envie o arquivo ou link para download para o email musicahu2@gmail.com 

2 - O prazo final para envio do vídeo é segunda-feira dia 14 de dezembro. 

3 - Pedimos que você coloque seu nome e turma no título do email de envio. 

4 - Se o arquivo for grande demais para caber num email mande um link pelo wetransfer ou do 

Drive, por exemplo. 

5 - A Mostra Musical Virtual de 2020 acontecerá na quinta-feira dia 17 de dezembro, em 

transmissão ao vivo pelo canal de youtube do CP2 Campus Humaitá. 

         Dúvidas sobre a atividade da semana, sobre a Mostra Musical ou se você precisar de 

alguma orientação para ensaio ou gravação da música, pode entrar em contato comigo pelo 

email: milena.caetano.1@cp2.edu.br 

 VAMOS LÁ! 



Vamos revisar os elementos da escrita e leitura musicais?   

1.Leia o texto de revisão que está no Moodle. 

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/286850/mod_resource/content/1/PPA%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Mu

sical%209%C2%BA%20ano%20%28semana%2012%29.pdf  

2. Assista ao vídeo do link: https://youtu.be/TcETw7Q8kMM 

3. Acesse a área dos jogos no Moodle e realize as atividades. Não esqueça de marcar os jogos 

que você completou. 

 

TAREFA 3 - Língua Inglesa 

 

Depois de falarmos sobre Frida Kahlo em uma atividade no último PPA de inglês, que 

tal conhecer a casa onde ela morou com seu marido, o também pintor e muralista Diego Rivera? 

O Museo La Casa Azul - The Blue House Museum, fica no México e está repleto de objetos e 

lembranças da artista. Venham fazer uma visita virtual ao museu e conhecer mais sobre a casa 

onde morou essa pintora e mulher incrível! 

Aliás, vocês sabiam que existe uma parte do Reino Unido bem perto de nós, na América 

do Sul? Já ouviram falar em territórios ultramarinos? Venham descobrir um pouco mais sobre 

as Ilhas Malvinas. 

Vamos também conhecer melhor o grande Mahatma Gandhi em uma atividade que 

envolve uma leitura de sua biografia e um quiz. 

Por fim, conheceremos um pouco da cultura dos Normandos, sua história, seus 

costumes, estilo músical, indumentária e influência no vocabulário da língua inglesa até hoje. 

It was our pleasure to create, select and share these activities with you.  

Hope you all have a Merry Christmas and a Happy New Year! 

 


