
 Colégio Pedro II - Campus Humaitá II 
2ª SÉRIE 

Semana 6: 

28/10 

A 

03/11 

PROJETO PEDAGÓGICO DE 

ACOLHIMENTO 
DISCIPLINAS: Línguas Estrangeiras, Língua Portuguesa e Biologia. 
 

Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
1 (I) Língua Estrangeira: Inglês 

 

Realizar as atividades “What’s concrete 

poetry?” e “The year 2020 as told by 

Friends” 

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. 

1 (E) Língua Estrangeira: Espanhol 

 

1) Apresentaremos alguns artistas de 

diferentes nacionalidades do mundo hispânico, 

um pouco de sua trajetória e uma dica de 

canção para que você possa conhecer algo de 

seu trabalho. Ao conhecê-los, você escolherá 

uma das canções para realizar as atividades 

contidas no link abaixo. 
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/253893/mod_reso

urce/content/1/ATIVIDADE%20DE%20ESPANHOL%20-

%20N%C2%BA%202%20-

%202%C2%AA%20S%C3%A9rie.pdf 

 

2) Quiz para testar conhecimentos do mundo 

hispânico. 
https://es.educaplay.com/recursos-

educativos/7118960-que_sabes_de_lo_hispanico.html 

 

Ou acesse as atividades diretamente na aba 

de Espanhol da plataforma Moodle de sua 

série.  

Espanhol: 

 

As atividades que se propõem 

têm caráter de enriquecimento 

cultural NÃO sendo necessário 

o envio das respostas. Caso haja 

dúvidas enviar e-mail para: 

 

espanhol.h2@cp2.g12.br 
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1 (F) Língua Estrangeira: Francês 

(1º e 2º turnos) 

Atividade de Compreensão e Produção Escrita 

na Plataforma Moodle.  

 

Link direto:  
https://ead.cp2.g12.br/mod/page/view.php?id=89919 
 

E-mail para retorno da atividade escrita: 

fernanda.bungner.1@cp2.edu.br 
 

Francês: 

 

Mande sua Produção Escrita 

para o e-mail, não esqueça de 

colocar no Assunto do E-mail 

seu nome e sua turma. 

2 Língua Portuguesa e Literatura 

(1º, 2º e 3º turnos) 

Atividades de leitura e interpretação de 

texto e de habilidades linguísticas na 

Plataforma Moodle. 

 

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

21 

Um alternativa para envio das 

atividades é o e-mail a seguir: 

cp2h2segundaserie@gmail.com 

 

Material enviado em formato 

word. 

 

 Biologia 

 

Entre na plataforma Moodle e em Biologia 

encontrará as leituras recomendadas e um 

grupo de exercícios de fixação. 

 

 

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. 

Neste bloco de atividades, você irá conhecer um pouco sobre poesias concretas 

e assistir um vídeo divertido da série “Friends”. 

 

TAREFA 1 (E) 

LÍNGUA ESTRANGEIRA: ESPANHOL 

Nesta semana você encontrará as Atividades de Espanhol nº 2 e nº 3 na 

plataforma Moodle 

https://ead.cp2.g12.br/mod/page/view.php?id=89919
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Na primeira apresentaremos alguns artistas de diferentes nacionalidades do 

mundo hispânico, um pouco de sua trajetória e uma dica de canção para que você 

possa conhecer algo de seu trabalho. Ao conhecê-los, escolha uma das canções 

para realizar as atividades que seguirão. 

 

Link da atividade: 

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/253893/mod_resource/content/1/ATIVIDADE%20DE%20ESPANHOL%

20-%20N%C2%BA%202%20-%202%C2%AA%20S%C3%A9rie.pdf 

 

Na segunda atividade apresentaremos um Quiz para que você teste seus 

conhecimentos do mundo hispânico.  

 

Link para a atividade: 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7118960-que_sabes_de_lo_hispanico.html 

 

COMO ENVIAR AS ATIVIDADES? 

 

As atividades duas atividades que propomos têm caráter de enriquecimento 

cultural NÃO sendo necessário o envio das respostas.  

Caso haja dúvidas enviar e-mail para: espanhol.h2@cp2.g12.br 

TAREFA 1 (F) 

LÍNGUA ESTRANGEIRA: FRANCÊS (1º e 2º turnos) 

Para realizar as atividades de Francês, entre na Plataforma Moodle e acesse o 

ambiente de Francês. A atividade desta semana é uma atividade de Compreensão 

Escrita com uma pequena Produção por parte dos estudantes. Realize as 
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atividades apresentadas, confira o gabarito e envie, por e-mail, sua produção 

escrita. Sim, é um belo desafio! Mas não se assuste, pode ser algo bem simples, 

você vai ver. Não deixe de colocar seu NOME e sua Turma no assunto do e-mail, 

para que a gente se organize por aqui também. Caso tenha alguma dúvida ou 

sugestão, já há tópicos abertos no Fórum, eles podem nos ajudar. 

E-mail de retorno: fernanda.bungner.1@cp2.edu.br 

TAREFA 2 

LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA 

 

Para realizar as atividades de Língua Portuguesa e Literatura, entre na 

Plataforma Moodle e acesse o ambiente de Português. A atividade desta semana 

é uma atividade de leitura e interpretação, com um formulário de habilidades 

linguísticas. O envio das atividades será feita pela própria plataforma ou, como 

uma segunda possibilidade, através do e-mail cp2h2segundaserie@gmail.com , com 

texto em word, com nome e indicação da turma. 

Caso haja alguma dúvida ou sugestão, o Fórum é o espaço apropriado para isso. 

Um forte abraço, 

Profª Marta Rodrigues 

 

TAREFA 3 

Biologia 

 

Entre na plataforma Moodle e em Biologia encontrará as leituras recomendadas 

e um grupo de exercícios de fixação. 

 

Abraço, Prof Jorge Lúcio. 

http://fernanda.bungner.1@cp2.edu.br/
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