
 
Colégio Pedro II - Campus Humaitá II 

2ª SÉRIE 

Semana 4: 

14/10 

A 

20/10 

PROJETO PEDAGÓGICO DE 

ACOLHIMENTO 
DISCIPLINAS: Línguas Estrangeiras, Física e História 
 

Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
1 (E) 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 três 

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 

1 (F) Língua Estrangeira: Francês 

- 1º e 2º turnos: 

Realizar a Atividade 01 na Plataforma 

Moodle. Link direto: 
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2061&section

=5 

 

- 3º turno: 

Ler atentamente o texto apresentado e 

responder as perguntas no link: 
https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=63790

&forceview=1 

Francês: 

- 1º e 2º turnos: 

Faça os exercícios propostos 

e confira o Gabarito; 

 

 

- 3º turno: 

Enviar somente as respostas 

ao email: 
 

cguilhermesampaio@hotmail.com 

1 (I) Língua Estrangeira: Inglês 

Realizar as atividades da Welcoming week 

e explorar nossa seção de inglês no 

Moodle. 

Inglês: 

Acesse 

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

para encontrar a seção da 2ª 

série de inglês (ou use o app) 

e responda aos formulários 

correspondentes às 

atividades sugeridas. 
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2 Física:  

Realizar a Atividade 01 na plataforma 

Moodle. Link direto: 
https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=52605 

- Questionário: 
https://ead.cp2.g12.br/mod/feedback/vi

ew.php?id=52632 

- Envio de imagens/vídeos: 
https://ead.cp2.g12.br/mod/assign/view.

php?id=52679 

- Fórum de discussão: 
https://ead.cp2.g12.br/mod/forum/view.

php?id=60282 

3 História: 

 
Realizar 3a etapa da nossa atividade 

interdisciplinar proposta pela Geografia 

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

Sociologia (prof. Kelly). 

 

Etapa 3 do trabalho 

interdisciplinar de 

Geo/Hist/Sociologia 

 

Link para acessar o trabalho: 
https://drive.google.com/file/d/1GJfEW

UataW4ICpVKB409CpeatYz50UcZ/view?

usp=sharing 

 

TAREFA 1 (E) 

LÍNGUA ESTRANGEIRA: ESPANHOL 

Para acessar ao primeiro material intitulado de Atividades de Espanhol nº 1 é 

só clicar em:  

 
https://drive.google.com/file/d/1zAFsWA0flPWF0nUcjM_5a0Y0uqZjwVD_/view?usp=sharing 

 

Você será direcionado (a) nesta semana para um drive temporário e poderá 

realizar as atividades propostas. Você também encontrará a mesma atividade na 

aba espanhol da plataforma Moodle da sua série.  

TAREFA 1 (F) 

LÍNGUA ESTRANGEIRA: FRANCÊS 

Para acessar ao primeiro material intitulado de Atividades de Francês é só clicar 

em: 

 
https://drive.google.com/file/d/1M1xy27GrAnQmASwfDZ8e1RX6BQbZ4Y2S/view 

 

Você também pode encontrar a mesma atividade no Moodle: 
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https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=63790&forceview=1 

 

Em seguida, enviar apenas as respostas para cguilhermesampaio@hotmail.com  

Bonnes études!  

 

TAREFA 1 (I) 

LÍNGUA ESTRANGEIRA: INGLÊS 

Para realizar nossas atividades em língua inglesa, você deve fazer login no Moodle 

do Colégio Pedro II, onde é possível acessar nosso ambiente de inglês. 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. 

 

Realizar a atividade Bem vindos ao Moodle em:  

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0qjna5KRkxUi6tTfW6MjrzgJeyky9nMSjYFYr8trjkokp7A/view

form 

 

Depois faça as atividades seguintes. Ao longo do curso, você irá ler textos, 

assistir vídeos, cantar e até jogar! 

 

TAREFA 2 

Olá! Estamos muito felizes em reatar o contato! O departamento de Física vem 

se preparando ansiosamente, há bastante tempo, para este momento. Todos os 

professores e técnicos de Física de todos os campi vem se reunindo regularmente 

de forma remota para produzir um grande conjunto de atividades para todas as 

três séries do Ensino Médio. Estas atividades vem sendo projetadas com muito 

carinho e muita dedicação e temos a convicção de que reúnem o nosso melhor, 
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dadas as enormes dificuldades sanitárias e sociais que afetam, sem dúvida, a 

todos nós, servidores e alunos. 

 

Na criação do material, colocamos nossa experiência, nossa criatividade, mas 

também nossa diversidade de estilos e métodos. Propositalmente, incluímos na 

mesma atividade propostas pedagógicas diferentes, sempre sobre o mesmo tema 

da Física, pensando que você deve ter a liberdade de escolher qual ou quais 

estudar dependendo das suas preferências, ou atacá-las todas se desejar se 

aprofundar mais. 

 

Você pode encontrar o material da Atividade 01 no ambiente Moodle da segunda 

série na aba da Física. A Atividade 01 está dividida em 4 partes: 

 

- Parte I: Conteúdo formal para estudo na forma de texto e vídeos. 

- Parte II: Uma proposta de atividade experimental com materiais caseiros 

para discussão de conceitos da Física. 

- Parte III: Um texto para leitura complementar. 

- Parte IV: Uma lista de exercícios (com gabarito). 

 

Após realizar a atividade, você vai encontrar no ambiente Moodle um questionário. 

Ele contém as perguntas incluídas na parte II e mais algumas sobre a sua 

experiência pessoal em realizá-la. Ficaremos muito felizes em receber as suas 

respostas, se você desejar enviá-las, por muitos motivos diferentes. Entre eles, 

o fato de que as suas respostas podem nos ajudar a construir as próximas 

atividades. O material é vivo; é uma produção em curso. Há também, no próprio 



Moodle, um espaço para que você nos envie, se desejar, fotos/vídeos da realização 

da sua atividade, além de um fórum para dúvidas e discussões. 

 

Um grande abraço e bons estudos! 

TAREFA 3 

História 

Oi, pessoal! Como vocês estão ? Esperamos que vocês estejam bem! 

Já estamos na 3a etapa da nossa atividade interdisciplinar proposta pela 

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

Vocês conseguem acessar a atividade com as tarefas da Etapa 3 através deste 

link ao lado. 

Você também encontrará as Etapas 1, 2 e também a 3 no moodle das disciplinas 

envolvidas. 

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 3). Não esqueçam o nome completo e a turma! 

Data de entrega da Etapa 3: 28/10/2020 

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

 

https://drive.google.com/file/d/1GJfEWUataW4ICpVKB409CpeatYz50UcZ/view?usp=sharing 

 

Nós também gravamos um áudio para explicar a proposta. 

Esperamos que gostem! 

Grande abraço, 

Cris, Renata e Kelly 

https://drive.google.com/file/d/1GJfEWUataW4ICpVKB409CpeatYz50UcZ/view?usp=sharing

