
 
Colégio Pedro II - Campus Humaitá II 2ª SÉRIE 

Semana 9: 

18/11 

A 

24/11 

PROJETO PEDAGÓGICO DE 

ACOLHIMENTO 
DISCIPLINAS: Física, Geografia e Matemática 
 

Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
1 Física: 

- Atividade 03: 
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/258027/mod_resource/content

/1/2%C2%AA%20Serie%20-%20ATIVIDADE%2003.pdf 

 

- Atividade 04: 
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/258029/mod_resource/content

/1/2%C2%AA%20Serie%20-%20ATIVIDADE%2004.pdf 

- Questionário: 
https://ead.cp2.g12.br/mod/f

eedback/view.php?id=94182 

- Envio de imagens: 
https://ead.cp2.g12.br/mod/as

sign/view.php?id=94186 

- Fórum de discussão: 
https://ead.cp2.g12.br/mod/f

orum/view.php?id=94187 

2 Atividade interdisciplinar de Geografia, Sociologia 

e  História - Etapa 3  

Acesso: 
https://drive.google.com/file/d/1LP4fCI9V_bFugn2nhYadT3D9

QU4dNIQT/view?usp=sharing  

 

e-mail para  

colaboreh@gmail.com 

3 Matemática: 

Geometria Plana 

Acompanhar as duas atividades abaixo listadas 

assistindo aos vídeos, interagindo com o que lhe for 

solicitado executar e realizando todos os passos 

apresentados. 

● Áreas Parte 1 

● Áreas Parte 2 

Estatística 

● Porcentagem 

Revisão de Potências 

 

Formulário 

Impressões sobre as atividades de novembro 

Para todas as 

atividades: 

Fazer os exercícios 

propostos e checar com 

o gabarito que aparece 

ao final dos exercícios. 

Dúvidas no Fórum do 

Moodle. O gabarito 

comentado será 

disponibilizado na 

semana seguinte no 

Moodle. 

Responda ao formulário 

ao final das quatro 

atividades. 
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TAREFA 1 

Olá pessoal, 

A proposta apresentada pela equipe do departamento de Física para esta semana, 

disponível em formato pdf na plataforma Moodle, foi dividida em duas partes de 

modo a facilitar a organização. Estas duas partes, chamadas Atividade 03 e 

Atividade 04, abordam o mesmo tema: Aceleração. 

 

● Atividade 03: Conteúdo formal, link para vídeo e lista de exercícios. 

● Atividade 04: Proposta de atividade prática e leitura complementar. 

 

Lá na plataforma Moodle você vai encontrar também algumas formas de interação 

conosco que podem ser usadas à vontade caso deseje. Todas as formas de contato 

recebem sempre comentários nossos através de mensagem privada na plataforma. 

Há um questionário e um espaço para envio de imagens, ambos relativos à proposta 

experimental contida na Atividade 04, além de um fórum para comentários, 

dúvidas e discussões. 

Um grande abraço e bons estudos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAREFA 2 

Tempo, espaço, tecnologia e trabalho  

Olá, pessoal! Esta é a terceira etapa da Atividade Interdisciplinar Tempo,  

espaço, tecnologia e trabalho, realizada pelas disciplinas Geografia (prof. Cris), 

Sociologia (prof. Kelly) e História (prof. Renata).  

Nesta semana abordaremos como a informação ganhou primazia na organização 

do tempo presente, com profundos rebatimentos na sociedade e no espaço 

geográfico, formando o que o geógrafo Milton Santos chama de meio técnico-

científico informacional.  

Você acessa a atividade através deste link:  

https://drive.google.com/file/d/1LP4fCI9V_bFugn2nhYadT3D9QU4dNIQT/vi

ew?usp=sharing  
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TAREFA 3 

A proposta da equipe de Matemática para esse novo ciclo mensal são 4 

atividades: 

● Áreas Parte 1 

Link direto: https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=100034 

 

● Áreas Parte 2 

Link direto: https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=100038 

 

● Porcentagem 

Link direto: https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=100040 

 

● Revisão sobre Potências: 

Link direto: https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=102151 

● Formulário: 

Link direto: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lrU2VmlN80OurE

DziQ6NxS8XLm8JespDi5sQXph2vyBURTJQQTNNUkJHNUtGRVRIN1RY

TzUxV1RKVC4u 

 

Após ler e acompanhar as atividades propostas você deverá tentar resolver os 

exercícios de cada uma das atividades. Ao final de cada uma delas você encontrará 

as respostas dos exercícios. No entanto, o gabarito comentado seguirá com uma 

semana de diferença e será postado somente no Moodle. Há também um fórum de 

dúvidas para que você tire suas dúvidas sobre os exercícios. Ao final de todas as 

atividades, responda ao formulário para que possamos ter ideia  de como você 

está se sentindo ao realizar esse trabalho remoto. 

Bom trabalho! 

Profa. Rachel. 
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