
 Colégio Pedro II - Campus Humaitá II 
2ª SÉRIE 

Semana 7: 

04/11 

A 

10/11 

PROJETO PEDAGÓGICO DE 

ACOLHIMENTO 
DISCIPLINAS: Filosofia, Química e História 
 

Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
1 Filosofia: Assistir vídeo e participar do fórum Moodle 

2 Química: Vamos saber um pouco mais sobre Perfumes. Moodle 

3 História: atividade interdisciplinar Geo/Soc/Hist. 

Etapa 1- Tempo, Espaço, técnica e sociedade 

e-mail: 

colaboreh@gmail.com 

 

TAREFA 1 

Oi pessoal, tudo bem? 

 

Vocês já ouviram falar de “monocultura da vida” e “monocultura da mente”? Esse 

será nosso tema para esta semana, espero que vocês curtam. 

 

Monocultura da vida e monocultura da mente 

Vandana Shiva é filósofa, ecofeminista, ativista ambiental, além de ser uma das 

físicas mais importantes da Índia. Na obra Monoculturas da mente (SHIVA, 

Vandana. Monoculturas da Mente: perspectivas da biodiversidade e da 

biotecnologia. São Paulo: Gaia, 2003.), defende que a globalização promove o 

apagamento dos saberes locais em prol de uma pretensa universalização - 

globalizar é tornar universal o conhecimento restrito e leva à destruição da 

diversidade e à colonização intelectual. 

Após assistir os dois vídeos da autora (https://ead.cp2.g12.br/mod/page/view.php?id=72208), 

faça um comentário, no nosso fórum (https://ead.cp2.g12.br/mod/forum/view.php?id=72248), 

relacionando a monocultura da vida com a monocultura da mente. Como elas podem 

http://colaboreh@gmail.com/
https://ead.cp2.g12.br/mod/page/view.php?id=72208
https://ead.cp2.g12.br/mod/forum/view.php?id=72248


funcionar como instrumento de poder, controle e dominação? Como este tema 

atravessa a política nacional de meio ambiente?  Em seu comentário, você pode 

mencionar a postagem de outra ou outro participante do fórum, notícias, outros 

livros, etc. Aproveitemos essa possibilidade de interação. Beijos e bom proveito. 

O tempo disponível para postagens será de 15 dias. :) 

TAREFA 2 

Olá pessoal! Para essa nossa segunda atividade será necessário que você leia o 

material lá no Moodle( https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2061&section=10)  

 sobre os PERFUMES. Nesse material vamos pensar em como quantificar o 

mundo micro da Química . Um tópico extremamente importante para 

entendermos um monte de coisas que nos cercam! 

 

Após, assista a vídeo aula preparada pelo prof. Lucas Fagundes (Colégio Pedro II 

- Campus Tijuca II), que tem um canal no YouTube, chamado "Bizu da Química".  

Ao final, responda as perguntas do Questionário! 

Se houver dúvidas, não esqueça de nos mandar!  

 

Um abraço, 

profs. Isabella Faria e Mauro Braga 

TAREFA 3 

Atividade interdisciplinar: Tempo, espaço, técnica e sociedade - Etapa 1 

 

Oi, pessoal! Como vocês estão ? Esperamos que vocês estejam bem! 

 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2061&section=10


Depois da proposta de criação da cidade ideal, estamos iniciando mais uma 

atividade interdisciplinar de Geografia (prof. Cris), História (prof. Renata) e 

Sociologia (prof. Kelly). 

Nosso objetivo com essa atividade é refletirmos sobre as relações entre tempo, 

espaço, técnica e sociedade.  

Vocês conseguem acessar a atividade com as tarefas da Etapa 1 através deste 

link: https://drive.google.com/file/d/1BblN5waqkTZUyf9ikIFv1xBTA5yEVEdP/view?usp=sharing 

Ah! se você preferir,  pode dar uma olhada lá no Moodle. Você também encontrará 

a explicação da nossa atividade lá.  

 

Lembrem-se, as tarefas devem ser enviadas para o e-mail colaboreh@gmail.com. 

Coloquem no assunto do e-mail o nome da atividade e a etapa (exemplo: Tempo, 

espaço, técnica e sociedade - Etapa - Tarefas 1 e 2) 

 

Não esqueçam o nome completo e a turma! 

 

Data de entrega da Etapa 1: 16/11/20 

 

Lembrem-se: todos os detalhes da atividade vocês encontrarão no link! Nós 

também gravamos um áudio para explicar a proposta. 

 

Esperamos que gostem! 

 

Grande abraço, 

Cris, Renata e Kelly 

https://drive.google.com/file/d/1BblN5waqkTZUyf9ikIFv1xBTA5yEVEdP/view?usp=sharing
http://colaboreh@gmail.com/

