
 Colégio Pedro II - Campus Humaitá II 
2ª SÉRIE 

Semana 10: 

25/11 

A 

01/12 

PROJETO PEDAGÓGICO DE 

ACOLHIMENTO 
DISCIPLINAS: Línguas Estrangeiras, Biologia e Língua Portuguesa. 
 

Resumo das Tarefas da Semana 

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

Assistir o vídeo “What makes a hero”, 

responder às questões e ler o texto da Viola 

Davis. 

 

 

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 

Nesta semana você terá acesso a dois 

arquivos de nº4 e nº5.  

 

Acesse as atividades diretamente na aba 

de Espanhol da plataforma Moodle de sua 

série. 

 

 

Espanhol: 

As atividades que se propomos 

não preveem o envio de 

respostas. Todas elas possuem 

gabarito ao final.  

 

Caso haja dúvidas em algum 

momento nos envie um e-mail 

para: 
espanhol.h2@cp2.g12.br 

1 (F) Língua Estrangeira: Francês 1o e 2o Turnos 

Nossa nova atividade é um QUIZ sobre o 

escritor francês Jules Verne!  

Confira o gabarito ao final do arquivo. 

 

Língua Estrangeira: Francês 3° Turno 

Nossa nova atividade é sobre profissões 

Assista ao vídeo, responda às questões 

O gabarito será disponibilizado na próxima 

semana. Dúvidas? Utilize o fórum ou mande 

um email: cguilhermesampaio@hotmail.com 

Francês: 

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

?id=2061&section=5 

 

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

?id=2061&section=5  
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espanhol.h2@cp2.g12.br
http://cguilhermesampaio@hotmail.com/
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2061&section=5
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2061&section=5
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2061&section=5
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2061&section=5


2 Biologia: 

Leitura dos posts: 

1 - COVID 19 - Aspectos Gerais 

2 - Imunidade e Vacina 

3 - O que ocorre nas pessoas que se curam de 

COVID-19 

Dúvidas e comentários, vamos 

discutir.  

3 Língua Portuguesa: 

Material no final deste documento. 

 

 

TAREFA 1 (I) 

LÍNGUA ESTRANGEIRA: INGLÊS 

Hello again! 

Are you a hero? Essa pergunta leva à outra: o que faz um herói? Este é o tema de 

um vídeo que vocês irão assistir para testar seu conhecimento da língua inglesa e 

refletir sobre o assunto e sobre si mesmo. Em que situações da sua vida você foi 

um herói? No mesmo bloco de atividades, vocês irão encontrar o discurso da Viola 

Davis, uma atriz americana que luta pelos direitos das mulheres negras e que a 

torna, de certa forma, uma heroína dos nossos tempos. Enjoy! 

 

TAREFA 1 (E) 

LÍNGUA ESTRANGEIRA: ESPANHOL 

Nesta semana você terá acesso a dois arquivos de nº4 e nº5.  

 

Acesse as atividades diretamente na aba de Espanhol da plataforma Moodle de 

sua série. 

 

As atividades que se propomos não preveem o envio de respostas. Todas elas 

possuem gabarito ao final.  

 

Caso haja dúvidas em algum momento nos envie um e-mail para: 

espanhol.h2@cp2.g12.br 

 

TAREFA 1 (F) 

espanhol.h2@cp2.g12.br


LÍNGUA ESTRANGEIRA: FRANCÊS  

1o e 2o Turnos: Nossa nova atividade (Atividade 3) é um incrível QUIZ sobre o 

escritor francês Jules Verne! Uma excelente oportunidade para você conhecer 

um pouco mais sobre a vida e a obra deste famoso romancista francês!  

Link direto: https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2061&section=5 

- Bon travail! Depois, verifique o gabarito ao final do arquivo. 

- Dúvidas, sugestões, comentários ?  

Escreva para sua professora, mas não esqueça de colocar seu Nome e sua Turma 

no Assunto da Mensagem: fernanda.bungner.1@cp2.edu.br 

 

Língua Estrangeira: Francês 3°TURNO 

Nossa nova atividade é sobre profissões.Assista ao vídeo e responda às 

questões 

O gabarito será disponibilizado na próxima semana na plataforma MOODLE. 

Dúvidas? Utilize o fórum ou mande um email: cguilhermesampaio@hotmail.com 

 

TAREFA 2 

A importância de entender o que se passa, desde o Vírus, como estrutura, a 

imunização possível até o momento ( e que pode ser que seja a única ) e o que 

ocorre com as pessoas após serem infectadas e estarem “curadas”. 

 

TAREFA 3 

 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2061&section=5
mailto:fernanda.bungner.1@cp2.edu.br
mailto:cguilhermesampaio@hotmail.com


 

 

 

Queridas alunas e queridos alunos, a atividade dessa semana terá como base o episódio “De 

onde sua família veio?” do podcast Vidas Negras que você pode acessar clicando na imagem 

abaixo. 

 

 

 

 

 

Nesse podcast, Tiago Rogero convida a escritora Eliana Alvez Cruz e Vera Eunice, filha de Carolina 

Maria de Jesus, para conversar e refletir sobre a ancestralidade do povo negro.  
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https://open.spotify.com/episode/2nmfUuz1UACEIpJ1qaasoZ?si=GsbemmDWQTuAuGl7Jwtgrw


Para nossas atividades também será muito importante você ler a reportagem abaixo: 

 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/livro-de-carolina-maria-de-jesus-e-

resgatado-em-vestibulares-da-ufrgs-e-unicamp-40-anos-apos-morte-de-escritora.ghtml  

 

 

Para completar nossas reflexões, destacamos alguns fragmentos do livro Quarto de despejo: 

diário de uma favelada, de Carolina Maria de Jesus. 

 

Trecho 1 

"Os meus filhos não são sustentados com pão de igreja. Eu enfrento qualquer especie de trabalho 

para mantê-los. E elas, tem que mendigar e ainda apanhar. Parece tambor. A noite enquanto 

elas pede socorro eu tranquilamente no meu barracão ouço valsas vienenses. Enquanto os 

esposos quebra as tabuas do barracão eu e meus filhos dormimos socegados. Não invejo as 

mulheres casadas da favela que levam vida de escravas indianas. 

Não casei e não estou descontente. Os que preferiu me eram soezes e as condições que eles me 

impunham eram horriveis." 

 

 

Trecho 2 

“… De manhã eu estou sempre nervosa. Com medo de não arranjar dinheiro para comprar o que 

comer. Mas hoje é segunda-feira e tem muito papel na rua. (…) O senhor Manuel apareceu 

dizendo que quer casar-se comigo. Mas eu não quero porque já estou na maturidade. E depois, 

um homem não há de gostar de uma mulher que não pode passar sem ler. E que levanta para 

escrever. E que deita com lápis e papel debaixo do travesseiro. Por isso é que eu prefiro viver só 

para o meu ideal. Êle deu-me 50 cruzeiros e eu paguei a costureira. Um vestido que fez para a 

Vera. A Dona Alice veiu queixar-se que o senhor Alexandre estava lhe insultando por causa de 65 

cruzeiros. Pensei: ah! O dinheiro! Que faz morte, que faz odio criar raiz”. 

 

  

Trecho 3 

“… Eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circos. Êles respondia-me: 

— É pena você ser preta. 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/livro-de-carolina-maria-de-jesus-e-resgatado-em-vestibulares-da-ufrgs-e-unicamp-40-anos-apos-morte-de-escritora.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/livro-de-carolina-maria-de-jesus-e-resgatado-em-vestibulares-da-ufrgs-e-unicamp-40-anos-apos-morte-de-escritora.ghtml


Esquecendo-se êles que eu adoro a minha pele negra, e o meu cabelo rustico. Eu até acho o 

cabelo de negro mais iducado do que o cabelo de branco. Porque o cabelo de preto onde põe, 

fica. É obediente. E o cabelo de branco, é só dar um movimento na cabeça êle já sai do lugar. É 

indisciplinado. Se é que existe reincarnações, eu quero voltar sempre preta”. 

 

 

Trecho 4 

"As oito e meia da noite eu já estava na favela respirando o odor dos excrementos que mescla 

com barro podre. Quando estou na cidade tenho a impressão que estou na sala de visita com 

seus lustres de cristais, seus tapetes de viludos, almofadas de sitim. E quanto estou na favela 

tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. 

Quando eu vou na cidade tenho a impressão que estou no paraizo. Acho sublime ver aquelas 

mulheres e crianças tão bem vestidas. Tão diferentes da favela. As casas com seus vasos de flores 

e cores variadas. Aquelas paisagens há de encantar os olhos dos visitantes de São Paulo, que 

ignoram que a cidade mais afamada da América do Sul está enferma. Com as suas úlceras.  As 

favelas.”  

Jesus, Carolina Maria de. Quarto de despejo: diário de uma favelada. 10 ed. São Paulo: Ática, 2014. 

 

Questão 1: 

Após ouvir o podcast, explique seu título “De onde sua família veio?”, utilizando o conceito de 

apagamento histórico. 

 

Questão 2: 

Você leu na reportagem que apenas recentemente o livro de Carolina Maria de Jesus entrou na 

lista de livros obrigatórios no vestibular de grandes universidades brasileiras. Qual é a 

importância desse fato para a luta antirracista? 

 

Questão 3: 

Na reportagem, o professor Laudemir Guedes Fragoso afirma que “Ela [Carolina] foi uma voz 

dissonante do Brasil marginalizado”.  Justifique essa afirmação. 

 

 

 



 

Questão 4: 

Ao publicar o livro O quarto de despejo, os editores mantiveram fielmente a linguagem da autora que, 

muitas vezes, contraria a norma culta padrão. Que perdas o leitor teria caso houvesse uma 

correção gramatical nos escritos de Carolina Maria de Jesus? 

 

Questão 5: 

O diário de Carolina registra uma série de questões sociais que ainda estão muito presentes na 

sociedade atual. De que problema ela trata no primeiro trecho? Explique como a autora se 

posiciona a respeito desse problema. 

 

Questão 6: 

Em qual dos trechos acima selecionados, percebe-se que o racismo limita as oportunidades na 

vida de Carolina? Transcreva uma frase que comprove sua resposta. 

 

Questão 7: 

Utilizando o quarto trecho, explique o uso da expressão “de despejo” no título do livro. 

 

 

 

 

Professoras: Héllen Dutra, Nathalia Cardoso e Marta Rodrigues 


