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2ª SÉRIE 
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A 
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PROJETO PEDAGÓGICO DE 

ACOLHIMENTO 
DISCIPLINAS: Educação Física, Química e Geografia 
 

Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
1 Educação Física: Ler o texto, refletir e 

registrar comentários; 

 

Moodle 
https://ead.cp2.g12.br/co

urse/view.php?id=2114&se

ction=30 
 

ou e-mail 
edfisicah2@gmail.com 

2 Química:Vamos falar de Radioatividade? Moodle 
https://ead.cp2.g12.br/co

urse/view.php?id=2061&se

ction=11 

3 Geografia:  etapa 2 da atividade interdisciplinar com 

História e Sociologia. Envio de imagem e áudio.  

Link: 
https://drive.google.com/file/d/1alsKjrK0Iw33ptbpFS68jSGbXrNUB

0h9/view?usp=sharing  

E-mail: 

colaboreh@gmail.com  
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TAREFA 1 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 
COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA CAMPUS HUMAITÁ II 

Olá pessoal! 

Estamos sentindo falta de vocês e saudades do nosso dia-a-dia no Colégio. 

A partir de agora, de uma forma bem diferente, retomamos os nossos 

encontros, por enquanto virtuais. 

Ficamos felizes com o nosso contato. 

Nesse primeiro encontro, disponibilizamos o texto “A Comunidade Infectada” de 

Esteban Levin para a sua reflexão. Para fazer a leitura, acesse o link 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2114&section=30 

Se o texto suscitar em você qualquer sentimento ou questionamento, você pode 

deixá-lo registrado no fórum da Moodle ou enviar pelo email edfisicah2@gmail.com. 

Nós gostaríamos muito de saber como você está passando por todo esse 

período de afastamento social. 

● Como você está? 

● A sua família e amigos têm passado bem por esse período da pandemia? 

● Está sentindo muita falta do convívio com os colegas e com os 

professores? 

● Você tem feito alguma atividade física? Se sim, que tipo está sendo 

possível ser realizada por você? 

● O que você tem feito para se divertir? 

● O que mais tem te incomodado nesse período? 

● O que tem sido mais prazeroso para você? 

● Fique à vontade para nos contar mais sobre como você está passando por 

tudo isso. 
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➢ É importante que você se identifique pelo nome e turma. 

➢  Você pode registrar do jeito que preferir. Pode ser em um 

pequeno texto, pode ser respondendo às perguntas propostas ou 

ainda acrescentando outras questões que não foram mencionadas, 

mas que foram marcantes para você. 

➢ Gostaríamos muito de ter essa conversa presencialmente, mas como 

ainda não é o momento mais oportuno e seguro, vamos experimentar 

juntos essa nova forma de aprender e ensinar. 

As respostas podem ser enviadas pelo email: edfisicah2@gmail.com ou 

registradas no fórum da Plataforma Moodle.  

Até breve! 

TAREFA 2 

 

Olá a todxs, 

Aqui estamos saudosos e cheios de energia para retomarmos o trabalho 

numa proposta nova para vocês e para nós também. Teremos acertos...teremos 

erros... mas juntos vamos encontrar nosso caminho nesse período prá lá de 

complicado. 

Nós pensamos em tipos diferentes de atividades. Vamos começar com um 

assunto que em algum momento todos nós nos deparamos: Radioatividade. Então 

vamos lá, na plataforma Moodle vocês vão encontrar a nossa atividade com filmes, 

textos e algumas perguntas que ajudarão na sua reflexão. As respostas devem 

ser enviadas via Moodle. 

Felizes por retomar o contato com vocês. 

Abraços 

Profs: Isabella Faria e Mauro Braga 
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TAREFA 3 

Oi, pessoal! Esperamos que vocês estejam bem       

 

Esta é a 2a etapa da atividade interdisciplinar proposta pela Geografia (prof. 

Cris), História (prof. Renata) e Sociologia (prof. Kelly). 

Vocês conseguem acessar a atividade com as tarefas da Etapa 2 através deste 

link: 

https://drive.google.com/file/d/1alsKjrK0Iw33ptbpFS68jSGbXrNUB0h9/view?

usp=sharing 

 

Você também encontrará a Etapa 2 no moodle das disciplinas envolvidas, bem como 

os textos com os conteúdos dos áudios para aqueles que por qualquer motivo não 

consiga ouvi-los.  

 

As tarefas devem ser enviadas para o e-mail colaboreh@gmail.com. Coloquem no 

assunto do e-mail o nome da atividade e a etapa (exemplo: Construindo a cidade 

ideal - Etapa 2). Não esqueçam o nome completo e a turma! 

 

Data de entrega das tarefas da etapa 2: dia 12 de outubro 

 

Lembrem-se: todos os detalhes da atividade vocês encontrarão no link! Nós 

também gravamos áudios explicando a proposta e aprofundando os conteúdos.  

 

Esperamos que gostem! 

Grande abraço, 

Cris, Renata e Kelly 
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