
 Colégio Pedro II - Campus Humaitá II 
3ª Série  
Semana 7 

(04/11 – 

10/11) 
PROJETO PEDAGÓGICO DE 

ACOLHIMENTO 
DISCIPLINAS: Português, L.E., História, Geografia, Filosofia e Sociologia. 
 

 

Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
1 Português: 

● Analisar as competências 

trabalhadas na redação modelo 

ENEM, que geram os critérios de 

correção, por meio de textos e 

orientações.  

● Construir propostas de intervenção 

com o detalhamento cobrado pelo 

ENEM a partir dos textos de 

exemplo. 

● fazer nova redação modelo ENEM, 

conforme proposição e análise 

prévia da coletânea motivadora. 

Nossas tarefas estão postadas no 

Moodle, atividade 3, no seguinte 

link: 

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

.php?id=2184&section=25 

 

O primeiro e o segundo 

exercício devem ser 

feitos no próprio 

Moodle. 

A redação proposta deve 

ser feita em folha 

separada e enviada em 

formato PDF no espaço 

adequado no Moodle, no 

seguinte link: 

https://ead.cp2.g12.br/co

urse/view.php?id=2184&se

ction=25 

 

 

 

2 

 

L.E.: 

INGLÊS 

Acessar as tarefas 1 e 2 e, seguindo suas 

etapas e realizando o proposto em cada 

tópico, concluí-las. Não se esqueça de 

responder à pergunta final de cada uma 

das tarefas. 

 

 

 

 

 

INGLÊS 

Você deve concluir as 

tarefas 1 e 2 disponíveis 

em nossa em nossa aba de 

Inglês do Moodle. Para 

responder às perguntas 

finais das tarefas, clique 

em “adicionar tarefa”. 
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FRANCÊS 

 

Acessar a atividade 3 (1 o e 2 o turnos) 

no Moodle, no link ao lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCÊS 

 

Moodle: 

https://ead.cp2.g12.br/plu

ginfile.php/258987/mod_

resource/content/1/Ativid

ade%203_%202%C2%AA

%20e%203%C2%AA%20S

e%CC%81ries.pdf 

 

Enviar respostas das 

questões 1,2,5 e 6 para: 

ana.brandao.1@cp2.edu.br 

2 ESPANHOL:  

 

Atividade 4: 

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/26

1555/mod_resource/content/1/ATIVID

ADE%20DE%20ESPANHOL%20-

%20N%C2%BA%204%20-

%203%C2%AA%20S%C3%89RIE.pdf 

 

Atividade 5:  

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/26

1560/mod_resource/content/1/ATIVID

ADE%20DE%20ESPANHOL%20-

%20N%C2%BA%205%20-

%203%C2%AA%20S%C3%89RIE.pdf 

 

Atividade 6: 

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/26

1567/mod_resource/content/1/ATIVID

ADE%20DE%20ESPANHOL%20-

%20N%C2%BA%206%20-

%203%C2%AA%20S%C3%89RIE.pdf 

Todas as tarefas estão também 

disponíveis na aba de espanhol do 

MOODLE da sua série.  

ESPANHOL: 

 

 

NÃO será necessário o 

envio dos exercícios.  

O gabarito encontra-se ao 

final do arquivo. 

 

 

Para dúvidas: 

Use o fórum  ao final das 

atividades ou envie um e-

mail para: 

espanhol.h2@cp2.g12.br 
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3 História:  

Tema 3 - Formação do Mundo Moderno 

(Revisão Temas do 1º Ano do Ensino 

Médio / Parte I) 

Estou propondo uma revisão de temas e 

conceitos já aprendidos no 1º ano do 

Ensino Médio, com base em textos 

escritos e imagens.   

→ Organização do Tema:  

a. texto para leitura.  

b. exercício de revisão.  

c. orientações para a devolução do 

trabalho dentro da plataforma. 

 

 Plataforma Moodle  

Acesse o seguinte link: 

https://ead.cp2.g12.br/co

urse/view.php?id=2184&se

ction=14  

e  

Conheça a proposta de 

estudo, os arquivos (texto 

e exercício) e as 

orientações publicadas.  

4 Geografia: Textos, vídeos, 

fotos,matérias jornalísticas e áudios 

sobre A QUESTÃO DA MATRIZ 

ELÉTRICA DO BRASIL. 

Todo material está 

disponível no Moodle em 

duas partes (material 5 e 

material 6) 

 

5 Filosofia: Leitura de textos sobre 

Nietzsche. Material está disponível no 

Moodle. 

 

Compartilhar reflexões no 

Fórum no Moodle 

6 Sociologia: Leitura do Capítulo 15 do livro 

Sociologia em Movimento (livro didático) 

e resposta às questões que estão no 

Google Forms, cujo link está ao lado. 

https://docs.google.com/f

orms/d/1JqG9wLYEJxBJY

dJWZBBqBIW5JMUm3pD

bp_kue_GicF8/edit 

 

 

TAREFA 1 

 

TAREFA 2 - Inglês 

 

INGLÊS 

Hi there! 

Já revisou alguns conteúdos bastante importantes em nossa seção Review? 

Então você está pronto/a para começar as tarefas 1 e 2 desta quinzena! Nelas 

abordaremos assuntos como consumo, consumismo e educação financeira. 
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Realize as atividades seguindo as etapas e responda à pergunta final de cada 

uma clicando em “adicionar tarefa”. 

E como vão os estudos para o ENEM e vestibulares? Que tal conferir 

nossas seções de simulados, dicas e provas comentadas? 

 Do your best! 

 

 

TAREFA 2 - Espanhol 

 

ESPANHOL 

 

Nesta quinzena você encontrará três atividades a serem realizadas 

chamadas de nº4, nº5 e nº6. 

 

Atividade 4: 

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/261555/mod_resource/content/1/ATIVI

DADE%20DE%20ESPANHOL%20-%20N%C2%BA%204%20-

%203%C2%AA%20S%C3%89RIE.pdf 

 

Atividade 5:  

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/261560/mod_resource/content/1/ATIVI

DADE%20DE%20ESPANHOL%20-%20N%C2%BA%205%20-

%203%C2%AA%20S%C3%89RIE.pdf 

 

Atividade 6: 

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/261567/mod_resource/content/1/ATIVI

DADE%20DE%20ESPANHOL%20-%20N%C2%BA%206%20-

%203%C2%AA%20S%C3%89RIE.pdf 

 

 

NÃO será necessário o envio dos exercícios. O gabarito encontra-se ao final do 

arquivo. 

 

Para dúvidas: 

Use o fórum  ao final das atividades ou  

envie um e-mail para: espanhol.h2@cp2.g12.br 

 

TAREFA 3 

Disciplina: História  

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/261555/mod_resource/content/1/ATIVIDADE%20DE%20ESPANHOL%20-%20N%C2%BA%204%20-%203%C2%AA%20S%C3%89RIE.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/261555/mod_resource/content/1/ATIVIDADE%20DE%20ESPANHOL%20-%20N%C2%BA%204%20-%203%C2%AA%20S%C3%89RIE.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/261555/mod_resource/content/1/ATIVIDADE%20DE%20ESPANHOL%20-%20N%C2%BA%204%20-%203%C2%AA%20S%C3%89RIE.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/261560/mod_resource/content/1/ATIVIDADE%20DE%20ESPANHOL%20-%20N%C2%BA%205%20-%203%C2%AA%20S%C3%89RIE.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/261560/mod_resource/content/1/ATIVIDADE%20DE%20ESPANHOL%20-%20N%C2%BA%205%20-%203%C2%AA%20S%C3%89RIE.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/261560/mod_resource/content/1/ATIVIDADE%20DE%20ESPANHOL%20-%20N%C2%BA%205%20-%203%C2%AA%20S%C3%89RIE.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/261567/mod_resource/content/1/ATIVIDADE%20DE%20ESPANHOL%20-%20N%C2%BA%206%20-%203%C2%AA%20S%C3%89RIE.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/261567/mod_resource/content/1/ATIVIDADE%20DE%20ESPANHOL%20-%20N%C2%BA%206%20-%203%C2%AA%20S%C3%89RIE.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/261567/mod_resource/content/1/ATIVIDADE%20DE%20ESPANHOL%20-%20N%C2%BA%206%20-%203%C2%AA%20S%C3%89RIE.pdf


O tema de estudo da semana diz respeito à formação do Mundo Moderno, e 

aborda as transformações históricas que, cronologicamente, se iniciaram no 

século XIV até a primeira metade do século XVIII.  

O material didático está organizado em texto, exercício (descrição da 

atividade) e tarefa (devolução do trabalho dentro da plataforma).  

 

Qualquer dúvida, entrem em contato pelo Fórum de História, ou pelo e-mail 

professora.ana.m.ribas@gmail.com 

 

TAREFA 4 

 

TAREFA 5 

 

O material está disponível no Moodle. 

 

TAREFA 6 

 

Leitura do Capítulo 15 do livro Sociologia em Movimento (livro didático) e 

resposta às questões que estão no Google Forms, cujo link está ao lado. 

 

No mais, dentro das limitações inerentes ao contexto, estou buscando uma 

solução para o registro das atividades dos alunos. 

 

Abraços, 

 

Lier 
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