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Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
 

1 

PORTUGUÊS 

 

A atividade está na plataforma Moodle. 

Link: 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.ph

p?id=2107&section=9 

 

 

 

“Tarefas da Atividade”, 

no Moodle. 

 

2 

 

FRANCÊS:  

Nesta atividade de compreensão escrita, 

você conhecerá um pouco mais, não só da 

produção artística do artista Kobra, mas 

também de suas ações solidárias e de 

como a pandemia mudou sua forma de se 

expressar artisticamente .   

 

 

Moodle 

 

2 

ESPANHOL:  

Atividade nº 2:  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/249059/mod_re

source/content/1/ATIVIDADE%20DE%20ESPANHOL%

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

%209%C2%BA%20ANO.pdf 

 

As atividades que se 

propõem têm caráter de 

enriquecimento cultural 

NÃO sendo necessário o 

envio das respostas.  

Dúvidas: e-mail para 

espanhol.h2@cp2.g12.br 
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Atividade nº 3: Neste Quiz você testará 

seus conhecimentos do mundo hispânico. 

Link para a atividade: 

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

educativos/7118960-

que_sabes_de_lo_hispanico.html 

 

3 DESENHO:  

Quadro decorativo simétrico 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.ph

p?id=2107 

 

 

Moodle 
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TAREFA 1 

 

Português: 

 

Acessem o Moodle pelo link 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2107&section=9, vejam o conteúdo 

dos links indicados e a leitura guiada da canção “AmarElo”, de Emicida, realizem 

a tarefa indicada. Esperamos por vocês!!!!! 

 

 

TAREFA 2 

 

Francês:  

 

Você poderá fazer esta atividade clicando no link do Moodle: 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2107&section=3  

O gabarito está no final da atividade. Bon travail !!  

 

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

 

Espanhol:  

Atividade nº 2 

 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/249059/mod_resource/content/1/ATIVI

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

%209%C2%BA%20ANO.pdf 
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Atividade nº 3 

Neste Quiz você testará seus conhecimentos do mundo hispânico. 

Link para a atividade:  

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

que_sabes_de_lo_hispanico.html 

Ou acesse diretamente na aba de espanhol da plataforma Moodle de sua série. 

As atividades que se propõem têm caráter de enriquecimento cultural NÃO sendo 

necessário o envio das respostas. Dúvidas: enviar e-mail para 

espanhol.h2@cp2.g12.br 

 

TAREFA 3 - DESENHO 

 

Quadro decorativo simétrico 
 

 

 

“O equilíbrio, a simetria e a harmonia entre as formas 

e as cores são as partes mais difíceis de serem 

alcançadas na construção do belo.” 

BARRADAS, Ricardo V. 

¨ Justificativa e Proposta: 

O movimento Faça Você Mesmo (do inglês, Do It Yourself ou DIY) tem ficado 

cada vez mais popular entre decoradores e pessoas que desejam repaginar 

seu ambiente através do reaproveitamento de objetos, restauração, 

reciclagem, uso de materiais mais acessíveis etc. Esse movimento serviu como 

inspiração para o projeto do 9º ano. 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7118960-que_sabes_de_lo_hispanico.html
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O Projeto “Decorando meu espaço” surgiu da ideia de os alunos decorarem 

e tornarem mais prazeroso o ambiente em que eles têm passado a maior 

parte, senão a totalidade, de seu tempo durante a pandemia. 

O projeto tem como finalidade oferecer aos alunos ideias para fazer e criar 

objetos com materiais que eles tenham em casa, podendo reutilizá-los ou 

reciclá-los. Ele será dividido em várias atividades, que serão disponibilizadas 

periodicamente aos alunos. 

Cada atividade contará com um link para um vídeo explicativo e/ou com 

um arquivo pdf em anexo contendo o passo-a-passo da confecção do 

objeto. Em todos os objetos, o aluno precisará aplicar seus conhecimentos 

em Desenho, utilizando os instrumentos para tal. 

Ao final de todas as atividades, os alunos serão convidados a enviar fotos do 

espaço decorado com os objetos que eles confeccionaram no decorrer do 

projeto e então será realizada uma exposição virtual com as imagens dessas 

produções. 

Vamos fazer um quadro decorativo para pendurar na parede e deixar os 

espaços de nossa casa com um toque de sofisticação? 

  

¨ Objetivo: 

·  Criação de um quadro por meio do recorte e colagem trabalhando o 

conceito de simetria. 

·  Entender o conceito de simetria, por meio do recorte e colagem para a 

produção de um quadro decorativo. 

  

¨ Materiais necessários: 

·  Folhas de papel de mesmo tamanho e cores diferentes (você também 

pode usar uma folha branca e uma folha de revista, encarte de mercado, 

pode pintar folhas com cores diferentes, etc..); 

·  Compasso; 

·  Régua; 

·  Lápis; 



·  Borracha; 

·  Tesoura; 

·  Cola. 

¨ Desenvolvimento e orientações para o trabalho: 

·  O trabalho deverá ser apresentado por meio de foto. 

·  Etapas para o desenvolvimento do projeto: 

1ª – Pesquisar sobre o conceito de simetria e por exemplos de obras 

artísticas que se apoiam em simetria/reflexões. 

2ª – Esboce um desenho que seja simétrico, como o do exemplo, para que 

você tenha mais clareza do que pretende construir. 

3ª – Defina o eixo de simetria e então planeje o recorte por meio do 

desenho nas folhas coloridas. 

4ª – Após elaborar o desenho recorte lembrando que o que você recorta 

de uma folha irá colar na outra, como se fosse um positivo/negativo em 

termos fotográficos. 

5ª – Passo-a-passo para a construção disponível no Moodle.  

6ª – Consulta ao professor (dúvidas - Moodle). 

7ª – Elaboração (LIVRE). 

8ª – Todos os trabalhos recebidos serão apresentados / expostos 

posteriormente. 

  

 


