
 

 

 

Colégio Pedro II - Campus Humaitá II 
1ª Série 

Semana 3 

(07/10 -

13/10) PROJETO PEDAGÓGICO DE 

ACOLHIMENTO 

DISCIPLINAS: Inglês/Francês/Espanhol, História, Física 

 

Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
1 Física 

Acesse o moodle da física clicando em 

https://ead.cp2.g12.br e faça a 

ATIVIDADE 1. 

Dois formulários e um 

fórum no moodle 

 

2 

 

História 

Desenvolver um pensamento crítico sobre 

os conceitos de modernidade e 

colonialidade e refletir sobre o “Perigo da 

história única”. Realizar as atividades 

referentes ao: a) Texto: “Pensar 

criticamente a modernidade/ 

colonialidade”; b) Clipe: “Te coloniso”; c) 

Vídeo: “Perigo da História Única” - 

Chimamanda Adichie. 

O material de História 

(texto, clipe, vídeo e 

atividades) está 

disponibilizado no 

moodle. 

 

Compartilhar as 

reflexões e dúvidas no 

Moodle até o dia 

13/10. 

 

3.1 Língua Estrangeira 

Francês 

Caros alunos, nesta atividade de francês, 

vocês irão conhecer Eduardo Kobra e uma 

amostra de sua produção. 

 

Obs.: para o turno da noite, acesse o link 

https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/vie

w.php?id=63814&forceview=1 

 

 

 

 

Esta atividade não 

precisará ser enviada. 

Será proposta uma 

atividade artística com 

futura exposição, a 

partir do retorno às 

atividades presenciais. 

 

 

https://ead.cp2.g12.br/
https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=63814&forceview=1
https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=63814&forceview=1


3.2 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 3 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 

#laventanaylamiradacp2 

3.3 Língua Estrangeira 

Inglês 

 

Explicação de como usar o Moodle. 

Atividade de acolhimento Inside Out. 

 

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

view.php?id=2114&section=9 

e responda os 

formulários 

correspondentes. 

 

 

 

TAREFA 1 

 

FÍSICA 

 

Acesse o moodle da física clicando em 

https://ead.cp2.g12.br 

 

Faça a atividade 1, partes: lúdica, formal audiovisual e formal escrita. 

 

Interaja conosco respondendo o formulário de 7 perguntas, faça comentários na 

seção de comentários e converse sobre física com seu professor e colegas no 

fórum. 

 

 

 

 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2114&section=9
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2114&section=9
https://ead.cp2.g12.br/


TAREFA 2 

 

HISTÓRIA 

 

Para acessar as atividades clique em: 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2114&section=8  

 

Importante: as reflexões e dúvidas devem ser compartilhadas nos fóruns do 

moodle (na aba de História) até o dia 13/10. 

 

 

TAREFA 3.1 

 

Língua Estrangeira 

 

FRANCÊS 

 

Você poderá acessar a atividade 1 de francês clicando no link:  

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/216765/mod_resource/content/1/1a%20

se%CC%81rie.France%CC%82s.Atividade%201.pdf  

 

Obs.: para o turno da noite, acesse o link 

https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=63814&forceview=1 

 

 

TAREFA 3.2 

 

Língua Estrangeira 

 

ESPANHOL  

 

Para acessar ao primeiro material intitulado de Atividade de Espanhol nº 1 é só 

clicar em:  

 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2114&section=3 

 

Você será direcionado(a) para um link da plataforma Moodle e poderá realizar as 

atividades propostas. 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2114&section=8
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/216765/mod_resource/content/1/1a%20se%CC%81rie.France%CC%82s.Atividade%201.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/216765/mod_resource/content/1/1a%20se%CC%81rie.France%CC%82s.Atividade%201.pdf
https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=63814&forceview=1


 

 

Tarefa 3.3 

 

 

Caro/a aluno/a da 1a série, 

É muito bom reencontrá-lo/la, mesmo sendo virtualmente. 

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=2114&section=9  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. 

 
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 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2114&section=9


outras atividades para a 1a série. Fique atento/a e não deixe de checar o ambiente! 

Você pode realizá-las no seu tempo, atentando para futuras novas instruções. 
 

Keep up the good work until we meet again! 

 

 

 

 

 

 

 


