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Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
1 Física: 

Realizar a Atividade 02 na plataforma Moodle. 

 

Link direto: 
https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=81544 

- Questionário: 
https://ead.cp2.g12.br/mod/feedbac

k/view.php?id=81545 

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

iew.php?id=81551 

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

iew.php?id=81554 

2 Geografia:  

Etapa final do projeto interdisciplinar 

“Construindo a cidade ideal” realizada com 

História e Sociologia.  

Realizar as tarefas propostas na atividade.  

 

Link para a atividade: 
https://drive.google.com/file/d/1YozOVWbrJQRaN5bFedohs7hu

4s2jBCqb/view?usp=sharing  

 

 

E-mail:  

colaboreh@gmail.com 

3 Matemática: 

Estatística 

Realizar a leitura de Introdução à Estatística 

Em seguida fazer:  

● Atividade 1 - Estatística 

● Atividade 2 - Estatística 

 

Geometria Plana: 

Acompanhar toda a atividade “Cevianas e Pontos 

Notáveis do Triângulo” assistindo aos vídeos, 

interagindo com o que lhe for solicitado executar e 

realizando todos os passos apresentados. 

 

 

 

Estatística 

Fazer os exercícios 

propostos. Encaminhar suas 

dúvidas ao Fórum 

disponibilizado no Moodle. O 

gabarito comentado será 

disponibilizado na semana 

seguinte no Moodle. 

 

Geometria Plana: 

Fazer os exercícios 

propostos e checar com o 

gabarito que aparece ao 

final dos exercícios. Dúvidas 

no Fórum do Moodle. O 

gabarito comentado será 
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Formulário: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lrU2VmlN

80OurEDziQ6NxWueElgc6FVHokqEewW4KwVUQjJST0VMRjRN

NTcxOUJRSjJBS0JSUUlQVy4u 

disponibilizado na semana 

seguinte no Moodle. 

 

 

TAREFA 1 

Olá pessoal, 

 

Nesta semana, propomos a realização da Atividade 02, desenvolvida 

coletivamente pelos professores do departamento de Física, já disponível na 

plataforma Moodle em formato pdf. Esta atividade segue a mesma estrutura da 

anterior: está dividida em partes que versam sobre o mesmo tema a partir de 

metodologias diferentes. Você pode escolher se prefere atacar todas ou só 

algumas! 

 

Após realizar a atividade, você pode interagir conosco através de três caminhos 

diferentes, lá mesmo na plataforma Moodle: há um pequeno questionário e um 

espaço para envio de imagens relativas à proposta de atividade prática (você vai 

encontrá-la na página 5). Há também um fórum para dúvidas e discussões. 

 

Grande abraço e bons estudos! 
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TAREFA 2 

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

 

Chegamos à última etapa da atividade interdisciplinar realizada pelas professoras 

de Cris (geografia), Renata (história) e Kelly (sociologia)! 

 

Vocês conseguem acessar a atividade com as tarefas da Etapa 4 através deste 

link: https://drive.google.com/file/d/1YozOVWbrJQRaN5bFedohs7hu4s2jBCqb/view?usp=sharing  

 

Você também encontrará as etapas anteriores 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 4). Não esqueçam o nome completo e a turma! 

 

Data de entrega das tarefas da etapa 4: dia 03 de novembro 

 

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

Ah, nós abrimos um fórum de discussão no moodle de história, como uma forma 

de interação mais abrangente. Qualquer dúvida ou comentário, é só deixar lá!  Em 

breve puxaremos assunto!  Esperamos que gostem! 

 

Grande abraço, 

Cris, Renata e Kelly 

 

https://drive.google.com/file/d/1YozOVWbrJQRaN5bFedohs7hu4s2jBCqb/view?usp=sharing


TAREFA 3 

Olá, pessoal! 

Os professores de Matemática, de todos os campi do Colégio Pedro II, estão 

trabalhando juntos, à distância, agrupados por série. A equipe de 2ª. série, da 

qual faço parte, preparou algumas atividades com muito carinho para vocês. Siga 

a ordem em que as atividades aparecem a cada postagem mensal porque ela é 

importante e faz sentido para o seu estudo. 

Começaremos com dois assuntos pertinentes ao futuro conteúdo da 2a. série para 

você se atualizar (1) ou rever (2): 

(1) - Estatística: Introdução à Estatística  

(2) - Geometria Plana: Cevianas e Pontos Notáveis do Triângulo  

Após ler e acompanhar as atividades propostas você deverá tentar resolver os 

exercícios de cada uma das atividades. O gabarito comentado seguirá com uma 

semana de diferença e será postado somente no Moodle. No entanto, estou 

abrindo um fórum de dúvidas. Nesse fórum poderemos conversar sobre qualquer 

assunto aqui proposto, inclusive sobre os exercícios. Caso necessite de ajuda para 

um determinado exercício e queira me perguntar como resolvê-lo, fique à vontade.  

Bom trabalho e conte comigo! 

Profa. Rachel. 

  



Estatística 

Realizar a leitura de Introdução à Estatística 

Link direto: 

https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=79038 

Em seguida fazer:  

● Atividade 1 - Estatística 

Link direto: 

https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=79040 

 

● Atividade 2 - Estatística 

Link direto: 

https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=85078 

 

Geometria Plana: 

Acompanhar toda a atividade Cevianas e Pontos Notáveis do Triângulo assistindo 

aos vídeos e realizando todos os passos apresentados. 

Link direto: 

https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=82331 

 

Formulário: 

Responder 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lrU2VmlN80OurEDziQ6NxWueElgc6FVHokqEewW4Kw

VUQjJST0VMRjRNNTcxOUJRSjJBS0JSUUlQVy4u 
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