
 

 Colégio Pedro II - Campus Humaitá II 6º ANO 

Semana 4: 

14/10 

A 

20/10 

PROJETO PEDAGÓGICO DE 
ACOLHIMENTO 

DISCIPLINAS: Português, Matemática e Informática Educativa 
 
 

Resumo das Tarefas da Semana 
 O que fazer? Como enviar? 
1 Português: Acessar o Moodle para fazer as 

atividades de Leitura, Interpretação e 
Produção textual. 

Moodle. 

2 Matemática: Acessar e responder os formulários de 
Boas-vindas e das primeiras Atividades. Jogar o 
Tetravex. Ler e, com a ajuda do responsável, explorar 
produtos em casa na Atividade “Código de Barras” 
fazendo o que é pedido. Jogar o Polygrams. Finalizar 
acessando e respondendo o formulário do “Conte como 
foi”. 
Será aberto um Fórum no Moodle no dia 20/10/20 no 
horário de 16h às 18h onde será divulgado o gabarito e 
poderão ser tiradas dúvidas. 

Clicando no botão ao 
final de cada 
formulário. 

3 Informática Educativa: Segurança e Responsabilidade 
no Uso da Internet. Conhecendo o projeto, respondendo 
ao questionário sobre seus hábitos na internet e na 
quarentena 

Pela plataforma 
Moodle. Preencher o 
formulário disponível 
e realizar atividade 
interativa “Interland” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TAREFA 1 
 

Português: 
 
 

Queridos alunos e queridas alunas, 
 

esperamos que estejam bem! 
 

Todas as atividades de Português estão concentradas no Moodle. Lá vocês 
terão as informações necessárias para fazer as tarefas e encontrarão textos, 
vídeos e propostas de produção textual. Lá nós poderemos interagir, nos conhecer 
um pouco melhor e também tirar as dúvidas.  

Acesse a Aba de Português no Moodle por este link: 
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2046&section=9 

 
Nos vemos lá! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TAREFA 2 

 
 

 

Semana 1 

 

Seja bem-vindo! Espero que você e sua família estejam bem. Vamos começar respondendo 

o formulário no link abaixo? Qual é a “cara” da Matemática? 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAjKMKH5NMrCd2wL95TfuGQLsUenXpn7mb0
RAuhsPAm98PgA/viewform 

  

 

Atividade 1 (Impostor – I01) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_qtItLOk2vLkw4SnYvWumUn2Jn8vmSGg-
hJypmfxnRgu5pA/viewform 

   

Atividade 2 (Impostor – I02) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMRDMkHsdSw9dby-xzXeK06uOvZ_iV3CBaaoW-
Ev464aIfag/viewform 

   

Atividade 3 (Desafio Matemático – D01) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE5kD-x-
zyfeRVs5ZdtGBLBNRC0AFjexOevUPjC1JjPGHb3w/viewform 

  

 Atividade 4 (Desafio Matemático – D02) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4eGK5iIR3-
fyWPxAQE5OajyEfu0gsfX6Qibt3as9KIqmF2g/viewform 



   

Atividade 5 (Colorindo Mapas) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegyriCHjedBEO6aBU3W3rGEA-IkuzGKNrdK1i-l9-
mFzxo1A/viewform 

 

Atividade 6 (Os 4 quatros) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK3rTWARXJ3b9K9tjvil9maT1W-O63-
q57o2PGTDRWOZ8dng/viewform 

  

Atividade 7 (Tetravex) 

O jogo Tetravex consiste em completar um quadrado com 9 peças, obedecendo a seguinte 

regra: 

  

O exemplo abaixo mostra uma combinação possível, já que os números vizinhos são iguais 

(número 4, azul claro). 

  

Já no exemplo a seguir, temos uma combinação inválida: 

  

 Observe que o algarismo 5 não é igual ao seu vizinho 8, nas duas peças da esquerda. 

  

Utilize também as cores iguais como uma referência visual importante. 

Vamos jogar? 

 https://www.geogebra.org/m/SBkdsTK6#material/P4YFv2PC 



 

Atividade 8 (Desvendando um segredo dos códigos de barras) 

Um código de barras é um método para representar dados visualmente, de forma que seja possível 

a leitura por uma máquina de leitura óptica. Este método é muito útil para identificação de produtos. 

Esta tecnologia é amplamente utilizada no registro dos produtos comprados em supermercados.  

 

Talvez você já tenha usado um scanner de códigos de barra para verificar preços. 

 

Abaixo temos um exemplo de código de barra de 13 dígitos: 

  

  

Nesta atividade entenderemos como o último dígito de um código de barras é calculado e 
qual é a sua importância para a tecnologia de leitura de códigos de barras. Para começar, 
peça a ajuda do seu responsável e siga o passo a passo a seguir:  



 Primeiro passo: Com a ajuda do seu responsável, encontre um produto com código de barras de 

13 dígitos (como o que foi apresentado anteriormente); 

 

 Segundo passo: Peça para o seu responsável ditar os dígitos a partir da esquerda, mas ele não 

pode te dizer o último dígito; 

 

 Terceiro passo: Escreva os dígitos numa folha revezando duas linhas: O primeiro dígito na 

primeira linha, o segundo dígito na segunda linha, o terceiro na primeira linha e assim em diante. 

No nosso exemplo ficaria assim: 

  

(lembre-se que o último dígito é para ser mantido em segredo pelo seu responsável); 

 Quarto passo: Em cada linha, calcule a soma de todos os números; 

  

Quinto passo: Multiplique o total da segunda linha por 3; 

 

 

Sexto passo: Adicione o valor encontrado no quinto passo com o total da primeira linha; 



 

Sétimo passo: Determine quanto falta adicionar para que o número encontrado se torne um 

número terminado em 0; 

 

Oitavo passo: O número encontrado no sétimo passo é o último dígito do código de barras. Se o 

número não corresponder ao último dígito é possível que os números tenham sido lidos 

incorretamente ou que tenha ocorrido algum deslize nos cálculos. O último dígito do código de 

barras é chamado de soma verificadora e é usado para garantir que os outros dígitos foram lidos 

corretamente pelo scanner ou digitados corretamente. Toda vez que um código de barras é 

escaneado (ou digitado) esse processo de verificação é efetuado pelo computador. Se algum dígito 

não for lido corretamente a soma verificadora vai ser diferente e o computador avisará que o código 

não foi lido corretamente. Sem o uso da soma verificadora correríamos o risco de identificar 

produtos de maneira errada causando diversos transtornos. 

(Atividade adaptada de: https://csunplugged.org/en/at-home/unlocking-the-secret-in-product-

codes/) 

 
 

Jogo Polygrams 

Poligramas é um divertido quebra-cabeças grátis que leva os clássicos jogos de quebra-cabeças 

de tangram de madeira ao próximo nível. Deslize e conecte as peças no quadro sem sobrepô-las 

e crie formas coloridas. Completar um quebra-cabeça pode ser relaxante, mas também fazer girar 

as engrenagens em sua cabeça, o que o torna um matador de tempo viciante para crianças e 

adultos! 

Baixe o jogo no seu no celular ou tablet através da Apple Store ou Play Store. 

 



 

Segue abaixo o link para instalar no seu computador. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mindmill.tangram.block.puzzle&hl=pt 

  

 E para finalizar... 

  

Conte como foi sua 1ª semana de Matemática! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKCxCxYz7a4TRiOolWtnf-9dObm7OzhhKffN-
AHR4TGEruEA/viewform 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TAREFA 3 
 
Disciplina: Informática Educativa 

Olá, queridos alunos! 

Há quanto tempo que estamos afastados, alguns de vocês não tiveram nem a oportunidade de 

conhecer seus professores e colegas de turma. Mas agora, vamos nos encontrar, mesmo que seja 

virtualmente. Há muito para nos conhecermos, conversarmos e aprendermos juntos. 

Um grande abraço, 

 

     Prof. Alex Santana 

A. Projeto sobre “Segurança e Responsabilidade no Uso da Internet” 

Este Projeto de Informática Educativa foi elaborado por nós, professores do Departamento de 

Informática Educativa, para vocês, alunos do 6º ano do Colégio Pedro II. Temos como objetivo 

conversar com vocês sobre a melhor forma de utilizarmos a internet de maneira consciente e 

responsável, além de proporcionar diversas ferramentas de aprendizagem para construção de 

saberes sobre esse tema. Serão disponibilizadas semanalmente propostas com vídeos, atividades 

interativas, jogos e muito mais. O nosso primeiro encontro será na plataforma Moodle e, nesse 

primeiro encontro, estaremos explicando sobre o projeto e preparamos duas atividades para vocês. 

A primeira atividade será preencher um formulário sobre seus hábitos na internet, redes 

sociais e como foi sua quarentena e a segunda atividade será a realização de uma atividade 

interativa chamada “Interland”, onde vocês aprenderão hábitos seguros no uso da internet. 

 

 

                                 

Não acumulem dúvidas, 
preencham o formulário de 

dúvidas no final de cada 
semana 

Façam no seu tempo, mas 
realizem todas as atividades 

Tornem a aprendizagem um 
prazer 



● Dúvidas frequentes: 

Para vocês compreenderem melhor o projeto, organizamos as dúvidas iniciais que poderão ter. Ao 

acessar o Moodle vocês encontrarão as dúvidas frequentes, mas caso tenham dúvidas que não 

estejam listadas, não se preocupem, disponibilizaremos um espaço para vocês perguntarem. 

● Vídeo motivacional sobre o Projeto: 

Vamos começar? No ambiente do Moodle vocês encontrarão um vídeo motivacional sobre o 

Projeto. Mas se quiserem assistir logo, basta clicar aqui. 

● Atividade A: Como foi sua quarentena e como são seus hábitos na internet e redes 
sociais? 

Conte para nós, professores, um pouco do que viveram na quarentena e como vocês utilizam a 

internet e as redes sociais. Acessem a plataforma Moodle para preencher o questionário. Mas se 

preferir, clique aqui para acessá-lo. 

● Atividade B: Atividade interativa “Interland” 

Você pode aprender a ser incrível na Internet com a Interland, uma aventura on-line com quatro 

jogos desafiadores que ensinam as principais lições de segurança digital na prática. Para que você 

aproveite a Internet ao máximo, é preciso estar pronto(a) para tomar decisões inteligentes. Clique 

na aqui para acessar o jogo e vença os desafios! 

Tenham uma ótima semana!!! 

  

 


