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 Colégio Pedro II - Campus Humaitá II 
1ª série 

28/10 - 

03/11 
PROJETO PEDAGÓGICO DE ACOLHIMENTO 

DISCIPLINAS: Biologia, Matemática, Química e História 

 

Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 

1 Biologia 

Acessar o Google Form e realizar as atividades 
propostas 

 Enviar o Google 

Form 

https://forms.gle/hA

1wWAN3X9A3SSs

29 

Participar do fórum 
e preencher o 
glossário,  ambos 
no MOODLE 
 

 

2 

 

Matemática 

Resolver as atividades propostas sobre 

proporcionalidade.  

As atividades (algumas interativas) também estão 

disponíveis no ambiente da matemática no 

Moodle:  

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

section=23 

Tirar suas dúvidas no fórum no Moodle ou buscar 

as soluções no gabarito (disponível no Moodle a 

partir do dia 30/10).  

Por fim, responder ao questionário do Google 

Forms para uma avaliação da atividade. 

Em caso de dúvidas 

utilizar o fórum do 

Moodle: 

https://ead.cp2.g12.

br/mod/forum/view.

php?id=88951 

 

Responder ao 

questionário 

avaliativo da 

atividade: 

https://forms.gle/hA1wWAN3X9A3SSs29
https://forms.gle/hA1wWAN3X9A3SSs29
https://forms.gle/hA1wWAN3X9A3SSs29
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2114&section=23
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2114&section=23
https://ead.cp2.g12.br/mod/forum/view.php?id=88951
https://ead.cp2.g12.br/mod/forum/view.php?id=88951
https://ead.cp2.g12.br/mod/forum/view.php?id=88951


 https://forms.gle/DJ

4oSYgooB6ehd4G
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3 Química 

Enviar o Google Form 
https://forms.gle/hA1wWAN3X9A3SSs29 
 
Participar do fórum e preencher o glossário,  
ambos no MOODLE 
 

Moodle 
https://ead.cp2.g12.
br/course/view.php
?id=2114&section=
11 
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História 
Os materiais e as atividades estão disponíveis no 
moodle. 

Compartilhar as 
reflexões, 
experiências e 
dúvidas no Moodle 
até dia 03/11. 

 

 

TAREFA 1 

 

Olá, crianças, 

agora que já sabemos um pouco sobre o trabalho e a importância dos 

alquimistas, vamos ver como nosso corpo pode ser afetado por diferentes 

substâncias que chamamos de alimentos. 

Por meio do link <https://forms.gle/hA1wWAN3X9A3SSs29> vocês terão 

acesso a um vídeo e dois sítios eletrônicos que contribuirão para a resolução de 

15 questões sobre o tema. Embora o vídeo seja falado em inglês, é possível 

selecionar legendas em português. A tradução do texto foi transcrita para a 

seção correspondente ao vídeo. 

As 5 questões finais visam avaliar a atividade em si e orientar as futuras 

atividades de acordo com curiosidades e interesses da turma. 

Ao final, é só enviar o formulário com as respostas. 

Além disso, foi aberto um fórum para debates sobre temas de interesse e 

dúvidas, assim como um glossário para vocês preencherem com o significado de 

novos termos do vocabulário científico. 

Boa atividade! 
 

 

 

https://forms.gle/DJ4oSYgooB6ehd4G6
https://forms.gle/DJ4oSYgooB6ehd4G6
https://forms.gle/DJ4oSYgooB6ehd4G6
https://forms.gle/hA1wWAN3X9A3SSs29
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2114&section=11
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2114&section=11
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2114&section=11
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2114&section=11


 

 

 

TAREFA 2 

 

MATEMÁTICA 

Proporcionalidade: ampliando, investigando e aplicando 

Nas atividades anteriores nós convidamos você a relembrar a noção de proporcionalidade, a partir 

disso, a entender o que são grandezas proporcionais. Nesse bloco, vamos aprofundar tais noções 

analisando situações envolvendo a proporcionalidade direta, bem como investigando e avaliando 

situações em que a proporcionalidade não pode ser usada, ou que pode ser usada, mas não 

diretamente. 

Esse segundo bloco será composto de 9 tarefas, uma atividade interdisciplinar em forma de um 

jogo, 2 desafios de geometria e um link com material complementar para aprofundamento. 

Responda a cada atividade usando o seu próprio caderno ou imprimindo o material, caso queira e 

seja possível para você. 

 

Mas antes, vamos pensar mais um pouco sobre as grandezas diretamente proporcionais? 

Comecemos analisando os seguintes problemas: 

 

(Problema A)  

Um grupo de 5 músicos toca uma peça de música em 10 minutos.  

Outro grupo de 35 músicos toca a mesma peça.  

Em quanto tempo eles tocarão? 

 

(Problema B)  

O melhor tempo de Antônio para correr os 100 metros rasos é 17 segundos.  

Em quanto tempo ele correrá 1 km? 

 

(Problema C)  

Uma loja vende no mês de dezembro 320 cartões de Natal.  

Quantos cartões desses venderá nos meses de janeiro, fevereiro e abril, 

juntos? 

 

Os três problemas acima fornecem três informações e propõem que, a partir delas, determinemos 

uma quarta informação. Esse é o enunciado típico de problemas cujo método de solução é 



conhecido como “regra de três simples”. Entretanto, nenhum dos problemas apresentados, como 

você deve ter percebido, pode ser resolvido aplicando a tal regra. Você consegue imaginar por 

quê? 

Isso se deve ao fato de que as grandezas relacionadas não são proporcionais entre si. Não é 

verdade que se 5 músicos tocam uma peça de música em 10 minutos, 35 músicos (que é 7×5) 

tocarão a peça em 7×10 minutos, afinal trata-se da mesma música, logo 35, 45 ou 179 músicos 

tocarão a tal peça nos mesmos 10 minutos. Isto é, o tempo de execução não é diretamente 

proporcional ao número de músicos que executam a música. 

Provavelmente, Antônio não irá correr cada 100 m de um quilômetro, em 17 segundos. Logo, não 

podemos pensar em 170 (10x17) segundos para o tempo em que correrá 1 km.  

A loja vende muitos cartões de Natal em dezembro, o que não é garantido em outros meses, mesmo 

que venda alguns, seria muito improvável, vender a mesma quantia em janeiro, fevereiro e abril. 

Então, não podemos pensar numa venda de 960 (3 x 320) cartões nos três meses juntos.  

 

Analise e Reflita 

Tarefa – Senso Comum e proporcionalidade 

É muito comum as pessoas dizerem que "uma coisa é proporcional à outra" sem na verdade 

saberem o que é proporcionalidade. Ou usarem essa expressão com um significado diferente 

daquele que produzimos em matemática. Veja a matéria abaixo, como exemplo: 

 

 

 

 

 



 

Na linguagem matemática dizer, por exemplo, que o valor total pago por um determinado número 
de ingressos de cinema é proporcional ao número de ingressos (todos do mesmo tipo), significa 
necessariamente que: 

(a) o valor pago diminui conforme o número de ingressos aumenta, independente da forma como 

o valor é calculado. 

(b) o valor pago dobra, triplica, quadruplica à medida que a quantidade de ingressos aumenta, 

independente da forma como é calculado. 

(c) o valor pago dobra, triplica, quadruplica à medida que a quantidade de ingressos dobra, triplica, 

quadruplica, respectivamente. 

(d) o valor pago aumenta conforme o número de ingressos aumenta, independente da forma como 

o valor é calculado. 

                                 

Grandezas diretamente proporcionais 

Diz-se que duas grandezas são diretamente proporcionais quando elas se correspondem de tal 

modo que, multiplicando-se uma quantidade de uma delas por um número real, a quantidade 

correspondente da outra fica multiplicada pelo mesmo número, sempre que os resultados dessas 

multiplicações fizerem sentido no contexto observado. 

 

É muito comum encontrarmos situações no nosso dia a dia em que as grandezas envolvidas são 

diretamente proporcionais, e você certamente já resolveu muitos problemas, na escola e fora dela, 

usando a “regra de três”. 

 

Praticando 

Tarefa – Está faltando água na tua casa? 

Em função de problemas de falta de água, os moradores de um prédio resolveram ampliar a 

captação de água.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Considere que em um dos sistemas de captação, uma bomba joga água em um dos reservatórios 

do prédio a uma vazão de 150 litros por minuto. Se o tanque está atualmente com 3000 litros, 

quanto tempo depois estará com 12000 litros, mantida essa vazão?" 

Para resolver este problema você: 

(a) Dividiria 9000 por 150 obtendo 60 min 

(b) Montaria uma regra de três, chegando à resposta 

igual a 60 min 

(c) Montaria uma regra de três, chegando à resposta 

igual a 80 min 

(d) Dividiria 12000 por 150 obtendo 80 min 

 

Tarefa – Viralizou, mas não é Covid! 

Em 2016, Bruno iniciou uma rede social. Em 2018, ele já tinha 300 amigos, e em 2020, sua rede já 

contava com 548 amigos.  

I) Se o número de amigos por ano crescer na mesma proporção que nos últimos dois anos, a 

previsão para 2025 será de: 

(a) 620 (b) 1168 (c) 1370 (d) 2048 (e) 2740

 

II) Você acha que o aumento do número de amigos das redes sociais de uma pessoa segue uma 

proporcionalidade? Justifique sua resposta. 

 

III) Qual a principal mensagem que a imagem ao lado te passa e qual a relação dela com o uso da 

proporcionalidade na estimativa do crescimento do número de amigos nas redes sociais. 

 

Tarefa – Proporcional ao quadrado?  

Aumentando a medida do lado de um quadrado, a área aumenta. E aumentando a medida do raio 

de uma circunferência, a área também aumenta. Pensando nisso... 

 

Fonte:http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/595749-a-catastrofe-da-agua-como-sintese-do-rio 



I) A área de um quadrado de lado medindo 20m é igual à soma das áreas de 2 quadrados de lado 

medindo 10m? 

 

 

 

 

 

II) A área de um círculo de raio 2r é igual à soma das áreas de 2 círculos de raio r? 

 

 

 

 

 

Tarefa – O enigma da velocidade de download 

Rachel recebeu em um pendrive um conjunto de 350 arquivos de sua amiga Priscila e precisa fazer 

o download para o seu computador. Durante o download, o sistema apresentou, em dois momentos 

diferentes, as seguintes informações. 

 
Figura 1 

 
Figura 2 

 

 

 



A partir dessas informações responda às seguintes perguntas: 

a) Olhando para a figura 1, qual o percentual do volume de dados ainda faltava a ser transferido, e 

quanto tempo ia levar para isso? 

b) Olhando para a figura 2, qual o percentual do volume de dados ainda faltava a ser transferido, e 

quanto tempo ia levar para isso? 

c) A partir das informações do sistema, os dados resumidos no quadro abaixo estão corretos? Eles 

coincidem com as tuas respostas? Justifique. 

 

% do volume de dados ainda 

não baixado 

Tempo restante (s) para 

baixar 

93 % 90 

42% 30 

d) Baseado nessas informações, podemos dizer que o tempo 

de download é diretamente proporcional ao volume de dados? 

e) As informações sobre as velocidades nos dois momentos 

foram de 33,7 MB/s e 37,0 MB/s. O que isso tem a ver a 

pergunta do item d? 

f) O que a área verde representa no gráfico? Justifique sua 

resposta. 

 

Tarefa – O Senhor das anilhas: oportunidades ou desperdícios na escolha do plano da academia 

Considere que uma academia ofereça os seguintes planos para o pacote musculação + uma 

atividade extra: 

❖ Plano Light – duas vezes por semana – 100 reais mensais no final do mês. 

❖ Plano Plus – três vezes por semana – 120 reais mensais no final do mês. 

❖ Plano Freedom – Aula avulsa por 20 reais (debitados ao final do mês no cartão) 

Fonte:http://brasilia.deboa.com/dicas-descontos/academia-esportivastatus-planos-com-desconto. Acesso em 

20/11/2017 

Imagem: http://humanasacademia.com.br/planos/. Acesso em 13/10/2020. 

 

 

 

 

http://humanasacademia.com.br/planos/


a) Qual plano você escolheria? Justifique sua resposta.  

b) Qual plano seria mais vantajoso considerando o preço de apenas uma aula? 

c) O preço por aula é proporcional é ao número de vezes que se vai à academia? 

d) Essa estratégia de venda utiliza alguma armadilha que influencia a tomada de decisão das 

pessoas? Justifique sua resposta. 

 

Tarefa – Economia e sustentabilidade: entre o seu bolso e o meio ambiente quem manda na tua 

mente? 

O Etanol é conhecido por causar menor impacto ambiental que a Gasolina. A matéria abaixo reforça 

essa informação. 

 

Entretanto, por questões de eficiência, o Etanol só é vantajoso financeiramente se seu preço 

corresponder a até 70% do preço da gasolina, como acontece abaixo: 

✔ Gasolina: R$ 4,00 / litro 

✔ Etanol: R$ 2,80 / litro 

Sabendo disso, responda: 

a) Se o preço do Etanol fosse R$2,80/litro, qual seria sua escolha? 

b) Se o preço do Etanol fosse R$ 2,90/litro, qual seria sua escolha? 

c) Se o preço do Etanol fosse R$3,00/litro, qual seria sua escolha? 

d) Até quanto você estaria disposto a pagar pelo Etanol em prol do meio 

ambiente? 

 

Tarefa – O caso das duas piscinas 

Duas piscinas de 1000 litros cada estão sendo enchidas simultaneamente. A piscina I leva 5 horas 

para ficar completamente cheia e a piscina II, 8 horas. A cada hora, o volume total de água em 

cada piscina foi sendo registrado em dois gráficos: 

 

 

 

 



 

 

Piscina I Piscina II 

  

a) Construa uma tabela com os dados de cada gráfico. 

b) As grandezas volume total de água e tempo de enchimento da piscina I são diretamente 

proporcionais? Explique. 

c) As grandezas volume total de água e tempo de enchimento da piscina 

II são diretamente proporcionais? Explique. 

Tarefa – Passou do vencimento: e agora?  

José tinha uma conta para pagar no valor de R$ 1.328,78 com 

vencimento para 15/06/2019. Entretanto ele só conseguiu pagar a conta 

no dia 21/06/2019. 

 

  

 

 

 

 



a) O valor da conta muda antes do vencimento? E depois? 

b) Qual o valor pago por José, considerando as instruções apresentadas no boleto acima? 

c) Os juros pagos são diretamente proporcionais ao tempo de atraso? Justifique. 

d) O total pago a mais é diretamente proporcional ao tempo de atraso? Justifique. 

 

Tarefa – Desconto Progressivo: Oportunidade ou Propaganda Enganosa? 

Uma loja oferece descontos progressivos na peça de menor preço para compras de produtos nas 

respectivas quantidades descritas. 

 

a) Diego comprou um sapato cujo preço sem desconto era R$ 200,00 e Gabriela comprou duas 

sandálias cujos preços sem desconto eram R$ 100,00 e 150,00. Quanto cada um pagou nessas 

compras? 

b) Qual foi o percentual de desconto obtido por Diego? 

c) Qual foi o percentual de desconto obtido por Gabriela, comparando o total que ela pagaria e o 

total que ela pagou? 

d) O valor do desconto, para quem compra mais de uma peça é diretamente proporcional ao valor 

total sem desconto? Justifique matematicamente sua resposta. 

e) Qual é o percentual de desconto total e máximo na compra de 2 peças? 

f) Qual é o percentual de desconto total máximo na compra de 5 peças? Em que situação ele 

aconteceria? 

g) Você que esse tipo de desconto progressivo é uma oportunidade ou é uma propaganda 

enganosa? Justifique sua resposta.  

h) E se o desconto fosse progressivo sobre o total da compra, você manteria a opinião dada no 

item anterior?  

 

 

 

 

 

 



 

Atividade Interdisciplinar - Jogo 

Minha Mãe é uma Peça em Química e Proporção 

Jogo de Perguntas em múltipla escolha baseado no filme “Minha mãe é uma peça”. 

 

Observações: 

1) Para abrir este jogo você precisará de um programa de exibição de slides, que pode ser baixado 
gratuitamente caso ainda não possua! 

2) Não é necessário ter assistido ao filme para conseguir fazer esta atividade. 

Clique no link https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=89001&forceview=1 para 

visualizar o arquivo. 

Caso você não queira ou não consiga acessar o jogo, pode realizar as tarefas abaixo. 

 

Texto 1 

Em tempos de pandemia do Covid – 19, muito se falou de misturas desinfetantes para minimizar 

os riscos de contaminação. Com a escassez inicial do álcool 70° no mercado, a água sanitária se 

tornou protagonista. Porém, existe uma concentração correta para cada finalidade. Observe o 

que diz o card abaixo. 

https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=89001&forceview=1


 

  Fonte: https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/05/16/nao-exagere-misturar-agua-sanitaria-com-sabao-e-

perigoso.htm 

 

Para uma desinfecção eficiente de maçanetas, pias e objetos, basta utilizar 25 ml de água 

sanitária para cada litro de água (1000 ml). Dessa forma, estabelecendo uma razão entre as 

quantidades de água sanitária e água, 25/1000, descobrimos que para cada 1 parte de água 

sanitária, precisamos de 40 partes de água.  

Desta forma, considerando o card anterior, responda: 

 

a) Se utilizarmos 100 ml de água sanitária para fazer uma mistura eficiente para desinfectar 

maçanetas, quanto de água teremos que acrescentar? Qual o volume final que obteremos? 

b) Qual a razão entre água sanitária e mistura desinfetante de maçanetas? E a razão entre 

água e a mistura desinfetante de maçanetas? 

c) Se tivermos pronta 1 litro da mistura desinfetante para maçanetas, qual a quantidade 

correspondente de água sanitária há? 

d) Quantas partes de água são necessárias para fazer uma mistura capaz de desinfectar 

solas de sapato, tomando 1 parte de água sanitária? 

e) Sabendo que 1 colher de sopa tem aproximadamente 15 ml, quantas partes de água são 

necessárias para fazer uma mistura ideal para desinfectar verduras e legumes, a partir de uma 

parte de água sanitária? 

f) Jaqueline não tem um copo dosador, mas precisa fazer uma mistura para desinfectar os 

produtos que trouxe do mercado. Ela possui uma garrafa com 1 litro de água sanitária, uma 

garrafinha vazia de água mineral, com capacidade de 500 ml, uma garrafa de refrigerante vazia 

e limpa, com capacidade de 2 litros, doze garrafas opacas, com capacidade de 1 litro cada, aonde 

pretende armazenar a mistura que fará e um grande balde, com capacidade de 30 litros. Jaqueline 

pretende usar a menor quantidade possível da água sanitária que tem. Apresente uma maneira 

dela realizar a tarefa usando apenas as embalagens que possui. 



 

Texto 2 

A água sanitária é uma solução aquosa de cor levemente amarelada. 

É também fotossensível, ou seja, decompõe-se sob ação da luz (por 

isso sua embalagem costuma ser escura ou opaca), é corrosiva a 

metais e, quando em contato com ácidos, libera gases tóxicos. 

A composição química da água sanitária é basicamente hipoclorito 

de sódio ou de cálcio em solução com uma proporção de “cloro ativo” 

de cerca de 2,5%. 

Em condições ambientes, o hipoclorito é um sólido branco na forma 

de pó. Nessa forma, muitas vezes o hipoclorito de sódio é chamado 

simplesmente de “cloro”, “cloro ativo” ou “cloro líquido”, porém, essas 

terminologias estão erradas, pois sua composição não é Cl2. 

Na realidade, a solução de hipoclorito de sódio que forma a água sanitária é obtida borbulhando-

se o cloro (Cl2) em uma solução de hidróxido de sódio (NaOH – soda cáustica), ocorrendo a 

seguinte reação: 

2 NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O 

Fonte: https://www.preparaenem.com/quimica/composicao-quimica-agua-sanitaria.htm 

 

a) Se a concentração de “cloro ativo” na água sanitária é de 2,5%, isso significa que há 2,5 

gramas de “cloro ativo” a cada 100 ml de água sanitária. Em um litro de água sanitária, haverá 

qual quantidade de “cloro ativo”? 

b) Nas misturas desinfetantes apresentadas no texto 1 acontece uma diluição da água 

sanitária, fazendo com que a concentração de “cloro ativo” diminua. Se temos pronta 1 litro da 

mistura desinfetante para maçanetas, qual a quantidade, em gramas, de “cloro ativo” presente na 

mistura? E qual a concentração de “cloro ativo” na mistura (%)?  

c) Qual será a quantidade, em gramas, de “cloro ativo” na mistura desinfetante para pisos e 

solas de sapato para uma higienização eficaz? E qual a sua concentração (%)? 

d) Para fazer a mistura desinfetante para higienizar pisos, usa-se o dobro da quantidade de 

água sanitária, considerando a mesma parte de água. Porém, você viu no item anterior que a 

concentração de “cloro ativo” nessa mistura não será o dobro da concentração de “cloro ativo” na 

mistura para maçanetas. Por que você acha que isso acontece? 

 

 

 

 

 



Desafio 1 – Quadrados Sobrepostos  

As medidas dos lados dos três quadrados são números inteiros consecutivos e o segmento 

pontilhado em vermelho mede 4√10 . Qual a área total da figura? 

 

Desafio 2 – Também quero ver o show 

Observe a figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ela exibe um esboço da visão lateral do projeto de construção de um palco para um evento na 

cidade de Angra dos Reis. Para simplificar, o projeto irá considerar que a altura de uma pessoa é 

1,6m. Do chão ao piso do palco terá 2,4 m de altura e os 5 m em destaque no palco é a região 

em que um artista, em pé, pode se deslocar durante seu show. A grade de segurança é colocada 

a uma distância 'd' do palco de modo que uma pessoa, em pé, encostada nessa grade, consiga 

ver ao menos a metade da altura do artista, em qualquer lugar dos 5 m destacados no palco, se 

o artista estiver também de pé. Nessas condições, o valor de ‘d’ está no intervalo:  

(a) 0 < d ≤ 2  

(b) 2 < d ≤ 4  

(c) 4 < d ≤ 6 

(d) 6 < d ≤ 8 

(e) 8 < d ≤ 10  

  

 

PALCO 



Material Complementar – Razão e Proporção 

Caso queiram praticar ou se aprofundar mais, no Portal da Matemática da OBMEP vocês 

conseguem encontrar farto material complementar, com videoaulas, exercícios e testes sobre os 

assuntos que estamos abordando: Razões e Proporções.  

Acesse pelo link https://portaldaobmep.impa.br/index.php/modulo/ver?modulo=57#v641 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREFA 3 

 

QUÍMICA 

 

Olá queridos alunos da 1ª série do Ensino Médio do Colégio Pedro II 

Esperamos que todos estejam bem!  

Você sabia que no dia 5 de junho foi comemorado o dia mundial do meio ambiente? A celebração 

dessa data tem por objetivo sensibilizar e elaborar ações que visem à preservação ambiental. A 

pandemia do novo coronavírus e esse momento de isolamento que estamos passando trouxeram 

inúmeras reflexões sobre a importância da vida e de tudo que nos cerca, além de mudança de 

hábitos e em alguns casos atitudes mais sustentáveis.  

Todos podem atuar de forma significativa para reduzir impactos ambientais. Da mesma forma que 

nações se comprometem em reduzir a emissão de gás carbônico (CO2) para minimizar o efeito 

estufa e o aumento da temperatura global, também podemos alterar a nossa realidade modificando 

pequenos comportamentos em nosso cotidiano.  

Agora que chegamos ao final, responda ao questionário! 

https://forms.gle/DJ4oSYgooB6ehd4G6 

 

Todas essas atividades também se encontram no Moodle, assim como os respectivos gabaritos 

a partir do dia 30/10. Você ainda encontra lá um fórum aonde pode postar suas dúvidas.  

https://ead.cp2.g12.br/mod/forum/view.php?id=88951 

 

Se cuidem e até a próxima! 

Com carinho, 

Priscila Belota e Priscilla Guez 

https://portaldaobmep.impa.br/index.php/modulo/ver?modulo=57#v641


Nesse sentido, gostaríamos de aproveitar a data e compartilhar algumas reportagens, vídeos e 

materiais para aprofundar ainda mais nossa compreensão sobre essa temática tão importante e a 

relação da química com o meio ambiente e, consequentemente, cada um de nós!  

Frequentemente, foram inseridos textos das reportagens visando auxiliar a compreensão dos 

alunos com necessidades específicas. Os vídeos também foram escolhidos de modo que alunos 

DVs possam assistir. Em particular, os alunos surdos tem uma ferramenta valiosa que é a 

disponibilidade de legendas nos vídeos do YouTube, que podem ser acessadas através de um 

botão localizados à direita do rodapé dos vídeos. 

 

 

 

TAREFA 4 

 

HISTÓRIA  

Os materiais e as atividades estão disponíveis no moodle. 

Compartilhar as reflexões, experiências e dúvidas no Moodle até dia 03/11. 

 

 


