
 

 

 Colégio Pedro II - Campus Humaitá II 
3ª Série  
Semana 3 

(07/10 – 

13/10) 
PROJETO PEDAGÓGICO DE 

ACOLHIMENTO 
DISCIPLINAS: Biologia, Filosofia, Ed. Física, Geografia e Química.  
 

 

Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
1 Biologia: 

- Assistir aos vídeos e ler os materiais 

referentes às aulas 1 e 2. 

- Realizar, no moodle, as atividades 

correspondentes a cada aula. 

Acessar a pasta da 

Biologia no moodle. 

Enviar respostas 

até 13/10. 

 

 

2 

 

Filosofia: 

Produção de texto a partir de material 

disponibilizado (texto + vídeo). 

Moodle 

Enviar as 

respostas até o 

dia 13/10. 

3 Educação Física: 

Educação Física: Ler o texto de introdução das 

atividades, refletir e se quiser, enviar 

comentários ou dúvidas. 

Moodle 

https://ead.cp2.g1

2.br/course/view.

php?id=2184&secti

on=22 

4 Geografia: Estudar material#1 em pdf e ouvir 

áudios correspondentes. 

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/228261/

mod_resource/content/2/Material%20%231%

20para%20estudo%203%C2%AA%20s%C3%A

9rie%20EM.pdf  

Assistir vídeo material#2 

https://www.youtube.com/watch?v=xVYGUj-

Ho_Y&feature=youtu.be  

 

Dúvidas e 

comentários: 

https://ead.cp2.g1

2.br/mod/forum/v

iew.php?id=73523  
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5 Química: 

Estudar os conteúdos de isomeria plana, 

geométrica e óptica que se encontram em 

arquivos de pdf. Futuramente procure realizar 

a lista de exercícios que ajudará a fixação do 

conteúdo. 

Existe ao final uma apresentação de ppt com 

vídeo resolvendo e comentando as listas! 

Moodle: 

https://ead.cp2.g1

2.br/course/view.

php?id=2184&secti

on=22 

 

 

 

 

TAREFA 1 

 

Queridos alunos, 

 Iniciaremos nossa jornada de estudos, abordando os principais temas de 

ecologia. Nesse primeiro momento, o conteúdo está dividido em 2 aulas: 

- Aula 1: Conceitos básicos de ecologia. 

- Aula 2: Cadeias, teias alimentares e pirâmides ecológicas. 

 

Todo o material está disponível no moodle: 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2184&section=7 

 

Cada aula é composta por: 
→ um vídeo;  
→ textos; 
→ uma lista de exercícios; 
→ uma atividade que deverá ser respondida no moodle. 
 

Bons estudos e grande abraço! 

Professora Tatiana 

 

TAREFA 2 

Queridas alunas e queridos alunos, que saudade, que falta faz encontrar 

vocês. Estamos felizes em podermos, aos poucos e com segurança, retomarmos o 

contato. 

Para um primeiro momento, nós, da equipe de Filosofia, trouxemos para 

vocês um texto emblemático de Paulo Freire e um vídeo da banda Pink Floyd. Os 

dois materiais falam de educação crítica, leitura de mundo, emancipação: Paulo 

Freire diz que “[...] a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2184&section=22
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2184&section=22
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2184&section=22
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2184&section=22
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2184&section=7


leitura desta implica a continuidade da leitura daquele”; a música do Pink Floyd, 

por sua vez, faz uma crítica ao sistema educacional opressor. 

Após ler o texto e assistir ao vídeo, produza um texto comentando e 

relacionando os dois materiais.  O texto é livre, não tem exigência de 

tamanho. Se você quiser, conte um pouco da sua experiência nesse período de 

afastamento social, distante da escola, dxs colegas e dxs professorxs, vai ser 

bom saber de você. 

  

Vídeo: 

Pink Floyd - Another Brick In The Wall (Part II) [Clipe Oficial]. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=I0fgxSei0xE  

  

Texto: 

FREIRE, P. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. São 

Paulo: Cortez, 1989. Texto adaptado. 

  

A importância do ato de ler 

  

[...] uma compreensão crítica do ato de ler, [...] não se esgota na 

decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas [...] se 

antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A leitura do mundo precede a 

leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da 

continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem 

dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica 

implica a percepção das relações entre o texto e o contexto. Ao ensaiar 

escrever sobre a importância do ato de ler, eu me senti levado - e até 

gostosamente - a "reler" momentos fundamentais de minha prática, guardados 

na memória, desde as experiências mais remotas de minha infância, de minha 

adolescência, de minha mocidade, em que a compreensão crítica da importância 

do ato de ler se veio em mim constituindo. 

Ao ir escrevendo este texto, ia "tomando distância” dos diferentes 

momentos em que o ato de ler se veio dando na minha experiência existencial. 

Primeiro, a “leitura” do mundo, do pequeno mundo em que me movia; depois, a 

leitura da palavra que nem sempre, ao longo de minha escolarização, foi a leitura 

da “palavramundo”. 

[...] 

[...] Na verdade, aquele mundo especial se dava a mim como o mundo de 

minha atividade perceptiva, por isso mesmo como o mundo de minhas primeiras 

leituras. Os "textos", as "palavras”, as "letras” daquele contexto - em cuja 
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percepção rio experimentava e, quanto mais o fazia, mais aumentava a 

capacidade de perceber - se encarnavam numa série de coisas, de objetos, de 

sinais, cuja compreensão eu ia apreendendo no meu trato com eles nas minhas 

relações com meus irmãos mais velhos e com meus pais. 

Os “textos”, as “palavras”, as “letras” daquele contexto se encarnavam no 

canto do  pássaros - o do sanhaçu, o do olha-pro-caminho-quem-vem, o do bem-

te-vi, o do sabiá; na dança das copas das árvores sopradas por fortes ventanias 

que anunciavam tempestades, trovões, relâmpagos; as águas da chuva brincando 

de geografia: inventando lagos, ilhas, rios, riachos. Os “textos”, as “palavras”, as 

“letras” daquele contexto se encarnavam também no assobio do vento, nas 

nuvens do céu, nas suas cores, nos seus movimentos; na cor das folhagens, na 

forma das folhas, no cheiro das flores - das rosas, dos jasmins -, no corpo das 

árvores, na casca dos frutos. Na tonalidade diferente de cores de um mesmo 

fruto em momentos distintos: o verde da manga-espada verde, o verde da 

manga-espada inchada; o amarelo esverdeado da mesma manga amadurecendo, 

as pintas negras da manga mais além de madura. A relação entre estas cores, o 

desenvolvimento do fruto, a sua resistência à nossa manipulação e o seu gosto. 

Foi nesse tempo, possivelmente, que eu, fazendo e vendo fazer, aprendi a 

significação da ação de amolegar. 

[...] 

No esforço de re-tomar a infância distante, a que já me referi, buscando a 

compreensão do meu ato de ler o mundo particular em que me movia, [...], re-

crio, re-vivo, no texto que escrevo, a experiência vivida no momento em que 

ainda não lia a palavra. 

[...] 

[...] Fui alfabetizado no chão do quintal de minha casa, à sombra das 

mangueiras, com palavras do meu mundo e não do mundo maior dos meus pais. O 

chão foi o meu quadro-negro; gravetos, o meu giz. [...]ao chegar à escolinha 

particular de Eunice Vasconcelos, [...] já estava alfabetizado. Eunice continuou e 

aprofundou o trabalho de meus pais. Com ela, a leitura da palavra, da frase, da 

sentença, jamais significou uma ruptura com a "leitura" do mundo. Com ela, a 

leitura da palavra foi a leitura da “palavramundo”. 

[...] 

Creio que muito de nossa insistência, enquanto professoras e professores, 

em que os estudantes “leiam”, num semestre, um sem-número de capítulos de 

livros, reside na compreensão errônea que às vezes temos do ato de ler. [...]. 

A insistência na quantidade de leituras sem o devido adentramento nos 

textos a serem compreendidos, e não mecanicamente memorizados, revela uma 

visão mágica da palavra escrita. Visão que urge ser superada. [...] 



[...] 

Inicialmente me parece interessante reafirmar que sempre vi a 

alfabetização de adultos como um ato político e um ato de conhecimento, por 

isso mesmo, como um ato criador. [...] enquanto ato de conhecimento e ato 

criador, o processo da alfabetização tem, no alfabetizando, o seu sujeito. O 

fato de ele necessitar da ajuda do educador, como ocorre em qualquer relação 

pedagógica, não significa dever a ajuda do educador anular a sua criatividade e a 

sua responsabilidade na construção de sua linguagem escrita e na leitura desta 

linguagem. [...] A alfabetização é a criação ou a montagem da expressão escrita 

da expressão oral. Esta montagem não pode ser feita pelo educador para ou 

sobre o alfabetizando. Aí tem ele um momento de sua tarefa criadora. 

[...] a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura 

desta implica a continuidade da leitura daquele. Na proposta a que me referi 

acima, este movimento do mundo à palavra e da palavra ao mundo está sempre 

presente. Movimento em que a palavra dita flui do mundo mesmo através da 

leitura que dele fazemos. De alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e 

dizer que a leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas 

por uma certa forma de “escrevê-lo” ou de “reescreve-lo”, quer dizer, de 

transformá-lo através de nossa prática consciente. 

Este movimento dinâmico é um dos aspectos centrais, para mim, do 

processo de alfabetização. Daí que sempre tenha insistido em que as palavras 

com que organizar o programa da alfabetização deveriam vir do universo 

vocabular dos grupos populares, expressando a sua real linguagem, os seus 

anseios, as suas inquietações, as suas reivindicações, os seus sonhos. Deveriam 

vir carregadas da significação de sua experiência existencial e não da 

experiência do educador. A pesquisa do que chamava universo vocabular nos 

dava assim as palavras do Povo, grávidas de mundo. Elas nos vinham através da 

leitura do mundo que os grupos populares faziam. Depois, voltavam a eles, 

inseridas no que chamava e chamo de codificações, que são representações da 

realidade. 

A palavra tijolo, por exemplo, se inseriria numa representação pictórica, a 

de um grupo de pedreiros, por exemplo, construindo uma casa. Mas, antes da 

devolução, em forma escrita, da palavra oral dos grupos populares, a eles, para o 

processo de sua apreensão e não de sua memorização mecânica, costumávamos 

desafiar os alfabetizandos com um conjunto de situações codificadas de cuja 

decodificação ou “leitura” resultava a percepção crítica do que é cultura, pela 

compreensão da prática ou do trabalho humano, transformador do mundo. No 

fundo, esse conjunto de representações de situações concretas possibilitava aos 



grupos populares uma "leitura" da "leitura” anterior do mundo, antes da leitura 

palavra. 

Esta "leitura” mais crítica da "leitura” anterior menos crítica do mundo 

possibilitava aos grupos populares, às vezes em posição fatalista em face das 

injustiças, uma compreensão diferente de sua indigência. 

É neste sentido que a leitura crítica da realidade, dando-se num processo de 

alfabetização ou não é associada sobretudo a certas práticas claramente 

políticas de mobilização e de organização, pode constituir-se num instrumento 

para o que Gramsci chamaria de ação contra-hegemônica.  

 

TAREFA 3 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 

COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

CAMPUS HUMAITÁ II 

  

Prof. Ricardo CLS. Alves 

  

1º ENCONTRO DE ACOLHIMENTO                   PERÍODO: 07 A 13/10/2020 

Dinâmica do dia: 

Leitura do texto e reflexões sobre o mesmo. 

Prezados(as) Alunos(as) 

Encaminhamos abaixo um texto de um Professor de Educação Física, Psicólogo, Psicanalista e 

Psicomotricista, residente na Argentina. 

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

deixá-lo registrado. 

  

A COMUNIDADE INFECTADA 

ESTEBAN LEVIN 

Publicada em 6 de abril de 2020 



Tradução de Isabela Abreu 

Estamos todos afetados, infectados pelo corona vírus, alguns morreram, outros o contraem, 

contagiam e adoecem. Os outros se cuidam, limpam e higienizam o corpo, as casas, a roupa, as 

ruas, a cidade, o país fecha as fronteiras, enfim, tudo o que se toca está impregnado da 

intangibilidade que transgride o umbral do possível e introduz a cara inaudita mais atroz, 

horrorosa e sinistra da impossibilidade como mortalidade, sempre prematura de uma 

comunidade infectada. 

Determinar as fronteiras do efeito vírus seria uma utopia,  como dizem as crianças, uma 

distopia ao aludir ao horizonte próprio da ficção científica. Desconcerto, reclusão, medo, 

determinam o movimento do corpo, redistribuem as sensibilidades, desafiam a coletividade e 

transformam hábitos, rotinas, linguagens. As perguntas fervilham nas redes: como, quando, de 

que modo, vamos sair de tudo isto? E depois… o que vai acontecer, o que vai ocorrer? 

O excesso de realidade paralisa, sufoca, mas não como um momento ou estado de exceção ou 

um critério imunológico, senão como experiência que suga, drena, transborda qualquer 

significância determinada de antemão ou suscetível de antecipar algo diferente que não seja a 

potência atual do próprio vírus. 

Seria o caso de se gerar uma ação, um pensamento em ato, uma experiência que, ao realizá-la, 

permita sair de si, romper o isolamento e voltar do “exterior” para recriá-lo. Ao retornar, o 

tempo e o espaço poderão ser outros; no “entre” se joga o dom relacional e afetivo do desejo 

que confirma a comunidade do “nós”. 

Para todos (incluídas as crianças), a pandemia resiste à significação, satura os sentidos, 

assusta, é uma transformação, mas não aos modos de uma poética, da luta de classes, ou de 

uma reivindicação social ou política, senão à maneira de um ato que pragmaticamente impõe 

redistribuir as alianças e as relações e implica necessariamente um limite impossível, limita as 

condições e determina outras sensibilidades totalizantes. 

O vírus invisível expõe o corpo, o expropria, exaspera a continuidade, coloca-o em xeque, põe 

em jogo a reclusão da imagem corporal. A virulência do contágio não tem virtualidade, dissocia 

e cinde a atualidade da virtualidade, ou seja, atualiza uma temporalidade que presentifica a 

epidemia até tomar um dramático efeito paradoxal de depender dela. Não cede um lugar, o 

ocupa até ser o centro existente do mundo. Ao cruzar o limite da sensibilidade e da 

linguagem, coage a economia, diluem-se as fronteiras e as instâncias políticas globais até 

esgotá-las com a capacidade sufocante de infectar e ser infectado. 

O vírus infecta o tempo, gera a imobilidade da duração, tem o poder de aspirar ao exterior, 

anula a diferença. No entanto, os artistas, as crianças, os que os criam, nos ensinam 

magistralmente que tanto o tempo como o espaço são relações. Ao brincar, eles as realizam, 

as cruzam, ao fazer tempo do espaço e espaço do tempo. Esta troca, choque temporal 

espacial, não é uma síntese ou uma redução, provocam a combustão do sentido, dão lugar um 

ao outro. O entremeio, o intervalo, é o vai e vem, a pulsação, para que algo do dom do desejo e 

o que é diferente ocorram, aconteçam. 



A abertura é o vai e vem, o ritmo, o ato da separação do presente enquanto ruptura da imóvel 

duração. Planejamos abrir o tempo, espaçá-lo, criar o “entre” que renova o presente e recria a 

natalidade do instante. Resignar-se ao vírus é fazer dele uma aposta para que advenha a 

potência do “entretempo” que quebra a força mortal da impotência e da imobilidade. Não 

corresponde ao tempo cronológico, nem ao da re significação, mas ao entre, que na demora, 

produz a pulsação de afetar e ser afetado, corpo receptáculo da relação com o outro, efeito 

heterogêneo da comunidade. 

A comunidade está infectada, diante disso a nossa tarefa é criar uma práxis, um 

acontecimento do pensamento, um trabalho na construção de um sentido ainda que sem fechá-

lo, sem que fique estabelecido tal ou como é. Aprendemos das crianças, quando eles se jogam 

a brincar, a pesquisar, a inventar, em cena estão em jogo a curiosidade ou a perplexidade, 

criam o movimento em potencial de um sentido novo, singular, sem saber ao certo o que vai 

acontecer, qual será a trama ou com o que vão se deparar, inventam aquilo que não sabem que 

vão inventar. No mesmo sentido, os aplausos espontâneos aos trabalhadores da saúde marcam 

a invenção comunitária em um gesto solidário. 

O que compartilhamos em comunidade não é um vírus, ele não é permutável, contagia, oprime, 

adoece e mata. Exatamente é o que desune, des investe, enclausura e interrompe o devir. 

Destrói o que é comum, desgasta até a implosão. Tende a desenlaçar os laços comunitários, 

leva à individualidade, a cuidar do corpo, limpá-lo, confiná-lo, limitá-lo para não contagiar, não 

violar a lei de alianças: “Não matarás”. 

A comunidade é uma relação, não um ente autônomo, cobra existência enquanto sustenta os 

espelhos que nos identificam, conforma a sensibilidade de sentir que você é parte de outra 

cena que, no entanto, é própria. A especificidade da comunidade não está relacionada à 

ganância, mas à perda, à força do que se deixa como dom de amor para os outros, não tem 

substância, materialidade real, salvo simbólica, ela nos representa dentro de uma genealogia. 

Será talvez por esse motivo que, na primeira infância, os pequenos sempre brincam de serem 

outros que não são, mas de algum modo, sensíveis a isso, o representam; ao fazê-lo, isso lhes 

permite sair de si e se colocar em outro lugar. 

O vírus não só é invisível como toca a intangibilidade do toque, não se pode entrar em contato 

com o outro, se ultrapassar um umbral, ele penetra na pele, fere, dissemina a sua potência 

negativa, destrutiva. A plasticidade infectada explode, detém, desconecta, articulada ao 

movimento pulsional mais mortal. O efeito de desapego separa a atualidade, dissociando-a, 

isolando-a e abarcando a instância social, comunitária e psíquica. O perigo latente palpita e 

atualiza a coroa global do vírus. 

O gesto revolucionário diante da infecção generalizada e globalizada do vírus não é a 

passividade estática, nem a posição melancólica da detenção, mas, pelo contrário, a 

resistência: a fervorosa descoberta do desejo do dom de uma nova significação que articula o 

laço social. Nesta situação, por exemplo, o desafio das instituições escolares não é apenas o 

de como alcançar o nível de conhecimento adequado ou qual é a melhor plataforma virtual para 

transmiti-lo, e sim como gerar a continuidade da coletividade, das relações afetivas com os 

outros e entre eles. Justamente ali, se entrelaça a herança como transmissão e implica 

metamorfose, rebelião e recriação do pensamento. 



O risco é alto, persistente e destrutivo; diante dele, podemos manter a disponibilidade para 

sustentar a paixão pelo nascimento de uma nova experiência que suporte a variação e 

plasticamente ponha em ação a diferença. A partir daí, propomos o pequeno gesto de se 

lançar a encontrar outra invenção impensável antes de tal acontecimento. “Ninguém sabe o 

que pode um corpo”, escreve Spinoza, entre ser, tê-lo, parecer ou apropriar-se dele, 

transcorrem as relações subjetivas. O corona vírus poderá detê-las? 

         Alguns pais brincam com o seu filho de rabiscar uma folha, “perdem” tempo, descobrem 

bobagens ao se relacionar com a experiência inédita que fazem, põem em jogo o oculto 

segredo do inesperado, sentem o prazer do desejo compartilhado, em grupo, imprimem uma 

marca e criam espelhos sensíveis, na hora pensam… criança; sem deixar de se refletir neles, 

grita alegremente: “Desenhamos um super vírus” e corre com ele, assustando todo mundo… 

  

                                                                                                             Ótima leitura!! 
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