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Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Onde realizar as 

tarefas ? 
1 Desenho: Crie seu cartão pop-up 

 

Moodle 

2 Espanhol: Olá, queridos alunos! Dessa vez 

teremos duas atividades (4 e 5). Na 

atividade 4 vocês terão um material sobre 

a língua espanhola pelo mundo e as 

nacionalidades dos países que possuem 

esse idioma como oficial. Já na atividade 

5, veremos o alfabeto e sua pronúncia em 

espanhol. 

 

Acesse diretamente as 

atividades na aba de 

espanhol da plataforma 

Moodle do 6ºano. Ao 

final das atividades, 

você encontrará as 

respostas 

3 Francês: Vamos conhecer a pronúncia do 

ALFABETO em francês e vamos jogar um 

incrível JOGO DA MEMÓRIA 

AUDIOVISUAL 

 

 

Plataforma Moodle 

4 Língua portuguesa: Leitura e 

Interpretação de Texto 

Moodle 

 

 

 

 

 



 

 

TAREFA 1 

Olá alunos! 

Somos Luciene e Natália, suas professoras, e seguimos explorando as possibilidades de 

Desenho. Preparamos uma nova atividade cheia de experimentações! Você encontra a proposta 

completa na aba da nossa disciplina no Moodle. Vamos juntos?! 

Você sabe o que é cartão pop-up? Já ouviu falar algo sobre isso? 

Talvez sem saber o nome você já tenha visto por aí... Sabe aqueles livros que ao passar 

as páginas alguns desenhos saltam da folha ficando em 3D? Pois é! Esse é o princípio dos cartões 

pop-up! Mas se mesmo assim você não faz ideia do que se trata, não se preocupe! Preparamos 

alguns vídeos com todas as explicações que você precisa para entender e começar a se 

aventurar por esses cartões! Junto com o vídeo você também encontrará um roteiro com essas 

explicações de modo que poderá voltar sempre naquela parte que desejar se aprofundar. Se 

você já conhece, não deixe de olhar nosso material e conferir nossas dicas. 

No final, crie seu cartão pop-up e mande para gente! Pode ser por foto, vídeo, word ou 

pdf. Escolha a forma que se sentir mais confortável, ok? Podem ser imagens dele pronto ou do 

seu processo de criação até chegar no resultado final. 

Se tiver alguma dúvida converse conosco no fórum! 

Ficamos muito felizes em ver as respostas enviados nas atividades atividade anteriores 

e estamos ansiosas para ver os novos trabalhos! Nos falamos no moodle! Até! 

 

TAREFA 2 
 

 

Espanhol 

Na atividade 4 vocês encontrarão um texto e um vídeo sobre quais países têm a 

língua espanhola como idioma oficial e a nacionalidade de quem nasce nesses 

países. Na atividade 5 vocês acessarão um vídeo que apresentará o alfabeto e sua 

pronúncia em espanhol. 

Na sequência de cada material, teremos umas atividades para conferir se vocês 

aprenderam direitinho. Vamos aprender? Mãos à obra! 

 

 



 

TAREFA 3 

 

Nesta semana, vamos conhecer melhor o Alfabeto, com uma atividade incrível! 

E que tal jogar um surpreendente Jogo da Memória ? 

 

- Está tudo lá no ambiente de Francês do 6º ano da Plataforma MOODLE,  

corre lá!  

O link direto é  

 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2046&section=4 

 

- Ah, e não deixem de marcar as atividades que vocês forem realizando! 
 

 

TAREFA 4 
 

 

Português: 

 

 Queridas e queridos estudantes, 

 espero que estejam bem, na medida do possível! 

 

Nesta atividade vamos trabalhar a leitura e a interpretação de textos 

literários, a partir de algumas questões. Vamos conhecer duas escritoras negras 

brasileiras, Conceição Evaristo e Carolina Maria de Jesus.  

 O link para a Aba de Português está aqui:  

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2046&section=9 

 

Nos vemos lá! 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2046&section=9

