
 

 Colégio Pedro II - Campus Humaitá II 
3ª Série  
Semana 9 

(18/11 – 

24/11) 
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: 

● Compreender a estrutura do 

texto argumentativo-dissertativo; 

● informar as estratégias 

argumentativas utilizadas para a 

defesa de um ponto de vista; 

● perceber a ligação entre a tese e 

a conclusão de um texto 

argumentativo; 

● observar os elementos 

responsáveis pela coerência e 

indicar os operadores de coesão; 

● apontar as marcas linguísticas de 

objetividade e impessoalidade do 

texto dissertativo-argumentativo; 

● determinar a tese e os 

argumentos desenvolvidos pelo 

autor para defender seu ponto de 

vista; 

● ler e analisar os textos da 

coletânea sobre os efeitos da 

pandemia de covid-19  no nosso 

cotidiano e a importância da 

Ciência para vencer esse desafio 

com que a humanidade se 

defronta; 

● redigir um texto argumentativo- 

dissertativo no modelo ENEM, 

considerando a análise dos textos 

 

Todas as tarefas de 

Português estão postadas 

no Moodle, na aba da 

atividade 4, no link a 

seguir, onde também 

devem ser realizadas. 

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

urse/view.php?id=2184&s

ection=27 

 

A proposta de redação, 

bem como os textos da 

coletânea, também estão 

no Moodle e por lá deve 

ser enviado, no formato 

PDF, o texto produzido de 

forma manuscrita, feito 

com caneta azul ou preta.  

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2184&section=27
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2184&section=27
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2184&section=27


da coletânea apresentada.  

● As tarefas estão no Moodle, aba 

da atividade 4, no seguinte link: 

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

w.php?id=2184&section=27 

 

2 Inglês 

Realizar as tarefas 3 e 4 disponíveis na 

seção de inglês do Moodle. 

 

Preenchendo os 

formulários e atividades 

conforme aparecem 

propostos nas duas 

tarefas. É fornecida a 

correção automática ao 

finalizá-los. 

 

 

2 

 

Francês:  

Assista ao vídeo e responda às 

perguntas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acesse 

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

uginfile.php/268860/mod

_resource/content/1/Ati

vidade%204_%203%C2%

AA%20Se%CC%81rie.pdf 

para fazer a atividade 4.  

O gabarito está no final 

da atividade.  

 

2 Espanhol 

 

Realizar as tarefas nº 7 e nº 8 

disponíveis na aba de Espanhol do 

Moodle 3ª série.  

 

 

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 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2184&section=27
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3 História: 

O tema da semana refere-se a um 

estudo sobre a América Portuguesa 

(formação do Brasil), destacando-se a 

articulação América e África e a adoção 

da escravidão negra com os seus 

desdobramentos na longa duração da 

História do Brasil.     

 

O material didático está organizado em 

duas partes: texto e tarefa 

(orientações do trabalho individual).   

Acesse a plataforma 

Moodle no link 

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

urse/view.php?id=2184&s

ection=14  

E conheça a quarta 

atividade proposta: 

Estudo da América 

Portuguesa / Formação do 

Brasil. 

4 Geografia: Material disponível no 

Moodle em duas partes com respectivos 

áudios. 

Parte 1: Por que a população brasileira 

se concentra no litoral?  

Parte 2: Quem é rico mora na praia?  

Acesse os links: 

Parte 1 

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

uginfile.php/270848/mod

_resource/content/1/Tar

efa%20%237.pdf  

 

Parte 2 

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

uginfile.php/270851/mod

_resource/content/1/Tar

efa%20%238.pdf  

5 Filosofia: Material está disponível no 

Moodle. 

Compartilhar reflexões no 

Fórum no Moodle. 

6 Sociologia: Olá, seguindo o que 

estamos desenvolvendo nesse período 

pandêmico, peço que leiam o Capítulo 

14 da obra didática “Sociologia em 

Movimento” e respondam às questões 

sobre gênero, sexualidades e 

identidades. 

https://docs.google.com/

forms/d/1yoqDXLasK08_

BEzrvU2KgIIIGURBe62r

mYVIqiktc5Y/edit 
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TAREFA 1 

 

 

TAREFA 2 

 

Inglês 

Em nossa tarefa 3, vamos explorar diferentes tipos de Street Art. Essa tarefa 

é composta por um formulário-base e, dentro dele, você encontrará links 

redirecionando a outras atividades. Clique nesses links para realizá-las, mas 

lembre-se de retornar ao formulário-base da tarefa para finalizá-lo e enviar 

suas respostas, que serão corrigidas automaticamente. 

 

Nossa tarefa 4 será a primeira parte do tema Work and Youth, ao qual daremos 

continuidade no próximo PPA. Nela você deve seguir as etapas para adentrar a 

discussão acerca de jovens e mercado de trabalho proposta pelas atividades. 

 
“Creativity is a habit, and the best creativity is the result of good work habits.” -

Twyla Tharp 
___________________________________________________________________________________ 

Francês:  

Na atividade 4 de francês, você conhecerá as ideias que nortearam a escolha do 

tema de uma exposição no Musée D‟Orsay, situado em Paris. Bon travail   

 

_________________________________________________________  

Espanhol:  

 

Nesta quinzena você encontrará duas atividades a serem realizadas de nº7 

e nº8.  

 

Atividade nº7 

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/271411/mod_resource/content/1/ATIVI

DADE%20DE%20ESPANHOL%20-%20N%C2%BA%207%20-

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

 

 

 

 

Atividade 8:  

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/271411/mod_resource/content/1/ATIVIDADE%20DE%20ESPANHOL%20-%20N%C2%BA%207%20-%203%C2%AA%20S%C3%89RIE.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/271411/mod_resource/content/1/ATIVIDADE%20DE%20ESPANHOL%20-%20N%C2%BA%207%20-%203%C2%AA%20S%C3%89RIE.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/271411/mod_resource/content/1/ATIVIDADE%20DE%20ESPANHOL%20-%20N%C2%BA%207%20-%203%C2%AA%20S%C3%89RIE.pdf


https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/271431/mod_resource/content/1/ATIVI

DADE%20DE%20ESPANHOL%20-%20N%C2%BA%208%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  

I - Leitura do texto:  

a. O projeto colonial português e as características da América Portuguesa 

(apresentação). 

b. Escravidão: africanos („os negros da Guiné”) e indígenas (os “negros da terra”). A 

formação do Atlântico Sul com a bipolaridade escravista (África e América) e 

seus desdobramentos históricos.  

c. O lugar da Igreja Católica na sociedade colonial.  

d. Territorialidades coloniais / Problematização sobre as condições de trabalho na 

atividade mineradora na intersecção de tempos históricos.  

e. O presente do passado - Percursos de estudo para entender “quase todo o Brasil 

que cabe na foto” (Foto de João Ferreira Vilela / Acervo da Fundação Joaquim 

Nabuco), nas narrativas de intelectuais negros (Conceição Evaristo e Éle Semog) 

e na visualidade do artista Arjan Martins.  

II - Trabalho Individual com devolução dentro da própria plataforma.  

TAREFA 4 

 

 

TAREFA 5 

 

Filosofia: Material está disponível no Moodle. Compartilhar reflexões no Fórum 

no Moodle. 

 

 

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/271431/mod_resource/content/1/ATIVIDADE%20DE%20ESPANHOL%20-%20N%C2%BA%208%20-%203%C2%AA%20S%C3%89RIE.pdf
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TAREFA 6 

 

Olá, seguindo o que estamos desenvolvendo nesse período pandêmico, peço 

que leiam o Capítulo 14 da obra didática “Sociologia em Movimento” e 

respondam às questões sobre gênero, sexualidades e identidades. 

 

Estou particularmente bastante satisfeito com a alta adesão dos estudantes 

às atividades propostas, bem como com o alto índice de acerto das 

questões, evidenciando que, mesmo durante a pandemia, vocês não estão se 

descuidando dos estudos. 

 

Forte abraço, 

 

Lier 

 

 

 

 

 


