
 

 Colégio Pedro II - Campus Humaitá II 
3ª Série  
Semana 5 

(21/10 – 

27/10) 
PROJETO PEDAGÓGICO DE 

ACOLHIMENTO 
DISCIPLINAS: Português, L.E., História, Geografia, Filosofia e Sociologia. 
 

 

Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
1 Português:  

Nesta segunda atividade, vamos 

trabalhar a introdução da redação no 

modelo ENEM. A primeira tarefa é 

estudar a função da introdução no texto 

e analisar alguns tipos de introdução mais 

usados e indicados para o modelo. A 

segunda tarefa é o exercício desse 

aprendizado na construção de 

introduções adequadas para um exemplo 

de redação sobre um problema social e 

para redação nota mil no ENEM 2018.  

As tarefas desta atividade estão no 

MOODLE no seguinte link: 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?

id=2184&section=21 

 

Você também pode baixar o PDF 

completo das tarefas neste link: 

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/24

5191/mod_resource/content/1/Introdu

%C3%A7%C3%A3o%20Enem.pdf 

 

 

Você deve construir suas 

propostas no próprio 

Moodle. O link para as 

tarefas é 

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

course/view.php?id=218

4&section=21 

 

Se tiver alguma dúvida, 

acesse o fórum junto 

das tarefas.  

 

 

2 

 

L.E.: 

FRANCÊS: 

Nesta atividade de compreensão escrita, 

você tomará conhecimento de como é o 

acesso aos museus pelos 

afrodescendentes. Existe descriminação 

 

Não será necessário o 

envio. O gabarito 

encontra-se no final do 

arquivo. 
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a esse acesso? Foram tomadas  medidas 

para diminuir o desequilíbrio deste 

acesso? 

 

 

 

 INGLÊS: 

Revisar temas, vocabulário e tópicos 

gramaticais a partir da realização das 

atividades na seção Review. 

 

Conclua as tarefas 

propostas em cada etapa 

da seção Review 

disponibilizada em nossa 

em nossa aba de Inglês 

do Moodle. 

 

2 Língua estrangeira: 

ESPANHOL 

 

atividade 2 - uma pequena revisão de 

conteúdos do ano anterior. 

atividade 3 - algumas questões de 

espanhol do Enem.  

ambas tarefas estão na aba de 

espanhol do MOODLE ou nos links 

abaixo: 

1. 

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/24

7037/mod_resource/content/2/ATIVID

ADE%20DE%20ESPANHOL%20-

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

%203%C2%AA%20S%C3%89RIE.pdf 

 

2. 

ttps://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/247

040/mod_resource/content/3/ATIVID

ADE%20DE%20ESPANHOL%20-

%20N%C2%BA%203%20-

%203%C2%AA%20S%C3%89RIE.pdf 

 

 

 

 

Não será necessário o 

envio dos exercícios.  

O gabarito encontra-se 

ao final do arquivo. 

 

 

Para dúvidas: 

Use o fórum  ao final 

das atividades ou envie 

um e-mail para: 

espanhol.h2@cp2.g12.br 

3 História:  

Tema proposto: Capitalismo, Tempo e 

Mundo do Trabalho.  

a. Organização do Tema: textos 

escritos e imagéticos, quadro 

Para acessar a proposta 

2 da disciplina, acesse a 

aba de História e o 

seguinte link: 
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comparativo, guia de estudo.  

 

b. Exercício de Revisão sobre o tema 

com base nos conteúdos / conceitos 

apresentados.  

 

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

course/view.php?id=218

4&section=14   

 

4 Geografia: Tema: O que os R$ 600 

contam sobre as desigualdades nas 

nossas cidades? 

Estão disponibilizados dois arquivos em 

PDF (além de seus respectivos áudios) 

que oferecem textos, vídeos, músicas, 

fotos e questões de vestibulares.  

 

PARTE 1 DO MATERIAL 

2 (ATIVIDADE #3) 

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

pluginfile.php/248284/

mod_resource/content/

6/Tarefa%20%233.pdf  

ÁUDIO DA PARTE 1 DO 

MATERIAL 2 

 

https://anchor.fm/pens

amentoespacial/episodes

/udio-do-material-2-

eko8j5  

 

PARTE 2 DO MATERIAL 

2 (ATIVIDADE #4) 

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

pluginfile.php/248315/m

od_resource/content/2/

O%20QUE%20OS%20R

%24%20600%20CONTA

M%20SOBRE%20AS%2

0DESIGUALDADES%20

NAS%20NOSSAS%20C

IDADES%28PARTE%20

2%29%20.pdf  

 

ÁUDIO DA PARTE 2 DO 

MATERIAL 2 

https://anchor.fm/pens

amentoespacial/episodes

/udio-da-parte-2-do-

material-2-ekubo4/a-

a3h08pj 
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5 Filosofia: 

Produção de texto com críticas e dúvidas 

a partir de material (vídeos) 

disponibilizado no moodle. 

Moodle 

Enviar as 

respostas até o 

dia 03/11. 

6 Sociologia:Sociologia – Ler o capítulo 06 

da obra Sociologia em Movimento (livro 

didático disponibilizado a todos os 

estudantes pelo PNLD) e responder às 

questões do formulário. 

https://docs.google.com

/forms/d/1nhYiUwfA1Lg

wPmGUpQit8oT9f3k3tu

nN5G9adlk2eZk/edit  

 

 

 

TAREFA 1 

 

 

 

TAREFA 2 

FRANCÊS:  

Você poderá fazer esta atividade clicando no link do Moodle: 

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/244795/mod_resource/content/1/Ativid

ade%202.%203%C2%AA%20Se%CC%81rie.20.pdf  

O gabarito encontra-se no final da atividade. Bon travail ! 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

INGLÊS: 

Hello again! 

Para nossa segunda postagem, preparamos uma revisão de temas, vocabulário e 

tópicos gramaticais dividida em três etapas. Para realizá-las, basta acessar 

nossa aba de Inglês no Moodle e logo no topo você encontrará a seção Review. 

Você deve seguir as instruções de cada etapa e consultar as demais seções 

conforme for instruído, de modo a concluir as atividades disponíveis. 

Faça as atividades com calma e no seu tempo. Lembrando que os quadradinhos 

disponibilizados até então são somente para sua própria organização. Você deve 

realizar as atividades para que sejam contabilizadas. 

Se você já realizou as tarefas da nossa Welcoming Week, good job! Caso ainda 

não tenha conseguido, don’t worry, there’s still time! Role nossa aba de Inglês no 

Moodle e você as encontrará logo após a seção Review. You’ve got this! 

Evite deixar atividades acumularem. Em nossa próxima postagem, iniciaremos 

tarefas referentes ao conteúdo novo da 3ª série. See you then! 
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-------------------------------------------------------------------------------- 

ESPANHOL 

 

Nesta quinzena você encontrará duas atividades a serem realizadas. 

 

atividade 2 - uma pequena revisão de conteúdos do ano anterior. 

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/247037/mod_resource/content/2/ATIV

IDADE%20DE%20ESPANHOL%20-%20N%C2%BA%202%20-

%203%C2%AA%20S%C3%89RIE.pdf 

 

atividade 3 - algumas questões de espanhol do Enem.  

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/247040/mod_resource/content/3/ATIV

IDADE%20DE%20ESPANHOL%20-%20N%C2%BA%203%20-

%203%C2%AA%20S%C3%89RIE.pdf 

 

Não será necessário o envio dos exercícios. O gabarito encontra-se ao final do 

arquivo. 

Para dúvidas: 

Use o fórum  ao final das atividades ou  

envie um e-mail para: espanhol.h2@cp2.g12.br 

 

 

 

TAREFA 3 

Disciplina: História   
A Proposta 2 aborda um tema muito importante para compreendermos a 

contemporaneidade e nos aproximarmos mais das condições do planeta e da sociedade 

na qual vivemos: as relações entre vida social e trabalho humano no tempo 

histórico.  

Além disso, é um dos temas centrais nos exames de ingresso ao ensino superior. Por 

esse motivo, a proposta 2, embora apresente certos temas e conceitos já estudados, 

procura enriquecer as discussões por meio de textos escritos e imagéticos e, assim, 

ampliar a compreensão de vocês.  

Espero que gostem da proposta!!  

O texto se encontra organizado em itens para facilitar a leitura e compreensão. O link 

para acessá-lo é:  
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https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/244188/mod_resource/content/4/proposta_2_

3_serie.pdf 

Ao final, apresento um exercício de revisão que foi organizado a partir dos conteúdos 

e discussões apresentados no texto. O link para acessar o exercício é:  

https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=83644&forceview=1 

 

Após a realização do exercício, há um gabarito para conferência. Em caso de qualquer 

dúvida, sugestão, informação e/ou necessidade de explicação, você pode se comunicar 

pelo Fórum de História criado na plataforma.   

 

O gabarito comentado do Exercício 1 está apresentado no Fórum de História, por meio 

do seguinte link: https://ead.cp2.g12.br/mod/forum/discuss.php?d=14027#p35303 

 

TAREFA 4 

 

 

TAREFA 5 

 

 

 

 

TAREFA 6 

 

Caros amigos, peço que façam a leitura do Capítulo 06 e, em seguida, respondam 

às questões objetivas propostas. Estou tentando aprender a como acessar o 

Moodle, para passar a postar as atividades nesta plataforma.  

 

Pelas informações que obtive, lá há como fazer o registro da realização da 

atividade, para que todos venham a auferir as horas necessárias para a 

conclusão do Ensino Médio.  

 

Peço, desde já, desculpas pelos problemas operacionais, mas garante que os 

mesmos serão resolvidos, de modo que não haja prejuízo a quem quer que seja. 

 

Forte abraço, 

 

Lier 
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