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PROJETO PEDAGÓGICO DE 

ACOLHIMENTO 

DISCIPLINAS: Informática Educativa, Matemática e Educação Física 
 

 

Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
1 Informática Educativa 

Segurança e Responsabilidade no Uso da 

Internet. Leitura do guia “Internet sem 

Vacilo”, Quiz online uso excessivo, vídeo quiz 

segurança internet e palavras cruzadas. 

Pela plataforma 

Moodle. Realizar 

as atividades (B) 

Quiz Online, (C) 

Vídeo Quiz e (D) 

Palavras 

Cruzadas. 

2 Matemática 

Atividades: Impostor (2), Desafio (2), 

Quadrado Mágico, Desafio Binário, Múltiplos 

e Divisores, Pintando e Andando e Conte 

como foi! 

Fórum dia 9/11/20 de 16h30 às 18h30 

(Moodle) 

Pelos Formulários 

das Atividades 

(PPA ou Moodle). 

3 Educação Física 

2o Encontro: Brincadeiras e Jogos - Desafio 

 

Plataforma 

Moodle 

 

 

  



 

TAREFA 1 
 

Informática Educativa 

Prof. Alex de Santana Rodrigues 

 

Olá, alunos(as)! Que bom ter vocês aqui novamente! 

Nesta semana vamos continuar com algumas atividades sobre "Segurança e 

Responsabilidade no Uso da Internet". 

Primeiro, iremos realizar a leitura de um pequeno texto sobre dicas de uso seguro da 

internet. Após a leitura desse texto, realizaremos um pequeno Quiz online para saber qual é o seu 

perfil nas Redes Sociais. Depois faremos uma atividade chamada "Vídeo Quiz". É um vídeo 

pequeno, de 17 minutos, que ao longo de sua exibição são apresentadas seis perguntas objetivas 

para vocês responderem. Por fim, teremos uma atividade de "Palavras Cruzadas" sobre 

segurança na internet.  

Todas essas atividades estão disponibilizadas no Moodle, mas apresentarei aqui um 

resumo de cada uma delas (com links para acessar também fora do ambiente Moodle, caso tenha 

alguma dificuldade). 

A.    Guia "Internet Sem Vacilo" 

O guia "Internet Sem Vacilo" apresenta dicas que irão ajudar você a usar a internet de 

forma mais segura. Entre as dicas estão temas como CiberBullying, privacidade, busca com 

segurança, preconceito e intolerância na rede. Trata-se de um texto pequeno e agradável de ler. 

Clique <<aqui>> para acessar o arquivo. 

  

Depois de realizar a leitura, faça a atividade interativa "Quiz Uso Excessivo", logo abaixo, e 

descubra quem você é nas Redes Sociais. 

https://www.unicef.org/brazil/sites/unicef.org.brazil/files/2019-02/br_guia_internet_sem_vacilo.pdf
https://www.unicef.org/brazil/sites/unicef.org.brazil/files/2019-02/br_guia_internet_sem_vacilo.pdf


B.    Atividade Interativa - Quiz "Uso Excessivo" 

Agora que você leu o Guia "Internet Sem Vacilo", responda ao Quiz sobre seus hábitos on-

line e descubra qual é o seu perfil nas Redes Sociais. Clique <<aqui>> para acessar o Quiz. 

 

 

C. Vídeo Quiz 

Neste vídeo, com duração de 17 minutos, são apresentados temas importantes sobre 

segurança na internet. É um recorte de uma "Live" realizada pela equipe de professores do 

Departamento de Informática Educativa do Colégio Pedro II. Mas esse vídeo é diferente! Durante 

a exibição do vídeo são apresentadas seis perguntas, em momentos diferentes, para você 

responder. As perguntas estão relacionadas ao vídeo e auxiliará você a entender os principais 

conteúdos do vídeo. Clique <<aqui>> para começar, dê o play, divirta-se e aprenda! 

 

 

https://www.safernet.org.br/divulgue/jogos/quiz_uso_excessivo/
https://www.safernet.org.br/divulgue/jogos/quiz_uso_excessivo/
https://www.educaplay.com/learning-resources/7246132-navegar_seguro_e_possivel.html
https://www.educaplay.com/learning-resources/7246132-navegar_seguro_e_possivel.html


D.    Atividade Palavras Cruzadas 

Para finalizarmos esse encontro, preparamos uma atividade de "Palavras Cruzadas" para 

vocês. A atividade somente está acessível pelo ambiente Moodle da turma. 

Chegamos ao final de nosso segundo encontro. Estou muito feliz por vocês estarem 

realizando as atividades. Talvez possamos realizar uma atividade síncrona (vídeo chamada ou 

chat) em nosso próximo encontro! Aguardem! 

Grande Abraço! 

 
Prof. Alex Santana 

 

 

 

  



 

TAREFA 2 

 

Olá, pessoal! Estamos juntos de novo! Espero que estejam bem! 

Seguem as atividades dessa semana. Boa diversão! 

Prof. Alexandre Teixeira 

  

 

Atividade 1 (Impostor – I03) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv2I81j0B6LnsIOMqPhbxvJ-
f124QPewKXKpQGNPX2G39zSA/viewform 

  

  

 

Atividade 2 (Impostor – I04) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUVDWKNcUyZMuYqiforoLAX6e4sJd7uMHqhQbYfa
StFSgPZw/viewform 

  

  

  

Atividade 3 (Desafio Matemático – D03) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnauotnvMmYc_SNVMIdeDrXzWoROtqFguTur4Iwlu
z9cP4tw/viewform 

  

  

 

Atividade 4 (Desafio Matemático – D04) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd6RCpnEEl6j41guI5J9i3hq06xovJ7EAoQY_UlnhTUl
rp0A/viewform 

  

   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv2I81j0B6LnsIOMqPhbxvJ-f124QPewKXKpQGNPX2G39zSA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv2I81j0B6LnsIOMqPhbxvJ-f124QPewKXKpQGNPX2G39zSA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUVDWKNcUyZMuYqiforoLAX6e4sJd7uMHqhQbYfaStFSgPZw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUVDWKNcUyZMuYqiforoLAX6e4sJd7uMHqhQbYfaStFSgPZw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnauotnvMmYc_SNVMIdeDrXzWoROtqFguTur4Iwluz9cP4tw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnauotnvMmYc_SNVMIdeDrXzWoROtqFguTur4Iwluz9cP4tw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd6RCpnEEl6j41guI5J9i3hq06xovJ7EAoQY_UlnhTUlrp0A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd6RCpnEEl6j41guI5J9i3hq06xovJ7EAoQY_UlnhTUlrp0A/viewform


Atividade 5 (Quadrado Mágico) 

Quadrado Mágico é uma tabela quadrada preenchida com números todos diferentes, em que as 

somas dos números presentes em cada coluna, em cada linha e em cada uma das duas 

diagonais são iguais. Esse número encontrado é chamado de constante mágica. Temos abaixo 

um exemplo de um quadrado mágico com constante mágica igual a 34. 

Você seria capaz de montar um quadrado mágico com 3 linhas e 3 colunas utilizando os números 

de 1 a 9? 

Utilizando o link abaixo, e seguindo as instruções, monte o quadrado mágico que aparecerá para 

você. 

https://www.geogebra.org/m/EhCRVEgu 

  

Instruções para o jogo: 

Arraste os números, que estão à sua direita, para a grade e coloque-os nela de modo que se 

forme um quadrado magico, ou seja, a soma dos números em cada linha, em cada coluna ou em 

cada diagonal seja sempre 15. 

  

 

Jogue mais que uma vez. Note que cada vez que você reinicia o jogo a configuração inicial vai se 

alterando. Responda o que se pede no link abaixo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddwQG8ZkMIkfmJraqsnNqxpIr

oqpU_cJvYR8pg6I1l8li7hA/viewform 

  

 

  

https://www.geogebra.org/m/EhCRVEgu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddwQG8ZkMIkfmJraqsnNqxpIroqpU_cJvYR8pg6I1l8li7hA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddwQG8ZkMIkfmJraqsnNqxpIroqpU_cJvYR8pg6I1l8li7hA/viewform


Atividade 6 (Desafio Binário) 

Primeiro passo: Com a ajuda do seu responsável, construa cinco cartões mais ou menos do 

mesmo tamanho. Você pode usar uma caixa de papel cartão antiga, cartolina, ou até mesmo 

folhas comuns (dobre as folhas para que o cartão fique espesso de forma que não seja possível 

ver o que está escrito no verso). 

Segundo passo: No cartão mais à direita marque um ponto. No cartão à sua esquerda marque 

dois pontos, depois marque quatro, oito e dezesseis. Você conseguiria explicar o padrão que está 

ocorrendo? (Responda no Formulário Online no final da atividade) 

  

Terceiro passo: Quantos pontos o próximo cartão, caso existisse, deveria ter? (Responda no 

Formulário Online no final da atividade) 

  

Quarto passo: Ao virarmos alguns dos cartões e escondermos os seus respectivos pontos 

podemos contar o total de pontos exibidos e descobrir um número. A ordem dos cartões não pode 

ser alterada e além disso cada cartão só pode estar virado para cima (exibindo os seus pontos 

completamente) ou virado para baixo (escondendo completamente os seus pontos). Por exemplo, 

com os dois cartões da esquerda virados para baixo e os restantes virados para cima teríamos a 

seguinte configuração: 

Contando os pontos concluímos que esta é a representação do número sete (4 + 2 + 1 = 7). Já 

com a configuração abaixo: 

Teríamos a representação do número nove (8 + 1 = 9). 

  

Quinto passo: Como devemos colocar os cartões de forma que o total de pontos seja cinco? 

(Responda no Formulário Online no final da atividade) Lembre-se que não podemos usar partes 

de cartões e nem trocar a ordem entre eles. Cada cartão só pode estar virado para cima (exibindo 

os seus pontos completamente) ou virado para baixo (escondendo completamente os seus 

pontos). 

  

Sexto passo: Da esquerda pra direita, quais cartões estão visíveis na representação do número 

cinco? (Responda no Formulário Online no final da atividade) Responda “Sim” caso o cartão 

esteja virado para cima e “Não” caso contrário. 



 Sétimo passo: A sua resposta só pode ter sido Não, Não, Sim, Não, Sim, pois a única maneira 

de representar o número cinco é: 

  

Oitavo passo: Pensando da mesma forma, que número teria a representação, da esquerda para 

a direita: Sim, Não, Sim, Sim, Não? (“Sim” significa que o cartão está virado para cima, “Não” 

significa que o cartão está virado para baixo) (Responda no Formulário Online no final da 

atividade). 

  

Nono passo: Como devemos colocar os cartões de forma que o total de pontos seja dez? Como 

seria a configuração de “Sim” e “Não”? (Responda no Formulário Online no final da atividade) 

  

Décimo passo: Com estes cartões podemos criar números apenas usando sequências de “Sim” 

e “Não”. Exemplos: 

0 é representado por: Não, Não, Não, Não, Não; 

7 é representado por: Não, Não, Sim, Sim, Sim; 

9 é representado por: Não, Sim, Não, Não, Sim. 

  

Conclusão: Os computadores usam essa tecnologia do Sim ou Não para funcionar. Muitas vezes 

o Sim e o Não são sinônimos para 1 e 0, talvez você já tenha escutado algo sobre representação 

binária, ou seja, representação por meio de dois símbolos. Tudo em um sistema digital: textos, 

imagens, jogos, etc, estão neste formato binário e usam os dígitos 0 e 1 na sua representação. 

Daí podemos entender porque se chamam sistemas digitais. Cada 0 ou 1 se chama de bit, dessa 

forma, nossos cinco cartões juntos formam uma informação de 5 bits. 

(Atividade adaptada de https://csunplugged.org/en/at-home/binary-challenge/) 

  

 Segue abaixo o link do formulário onde vocês colocarão suas respostas. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdujbXL7fppvMrjCMFJ3rJEYH-
TSDFY25PyjIYd0kgBxKT5Ww/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdujbXL7fppvMrjCMFJ3rJEYH-TSDFY25PyjIYd0kgBxKT5Ww/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdujbXL7fppvMrjCMFJ3rJEYH-TSDFY25PyjIYd0kgBxKT5Ww/viewform


 Atividade 7 (Múltiplos e Divisores) 

O objetivo é retirar a maior quantidade possível de números, clicando sobre eles, com a única 

condição que o número retirado deve ser múltiplo ou divisor do retirado anteriormente. Segundo 

os criadores do jogo, é possível retirar até 26 números. 

  

https://www.geogebra.org/m/qrk3jgxu 

  

Atenção: É importante que cada vez que você for jogar, seja anotada a sequência retirada para 

poder responder o questionário que segue abaixo. Anote também a quantidade de números que 

você conseguiu retirar. 

  

Responda o que se pede no link abaixo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWLr65CEPfL1D46PJaA7D30nnF7UeycWU-
jLEAuE0t21dg4w/viewform 

  

  

  

  

Atividade 8 (Pintando e Andando) 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMWEnLKezmXluFDaEQLO1B1V7uloNYEt_A7kBoy
2KnWU4r7A/viewform 

  

   

E para finalizar... 

  

Conte como foi sua 2ª semana de Matemática! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3h0SPJMKdpwB0knqo5OmsbqpoLrz7WZdKqffwkB
ZKS78qZg/viewform  

https://www.geogebra.org/m/qrk3jgxu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWLr65CEPfL1D46PJaA7D30nnF7UeycWU-jLEAuE0t21dg4w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWLr65CEPfL1D46PJaA7D30nnF7UeycWU-jLEAuE0t21dg4w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMWEnLKezmXluFDaEQLO1B1V7uloNYEt_A7kBoy2KnWU4r7A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMWEnLKezmXluFDaEQLO1B1V7uloNYEt_A7kBoy2KnWU4r7A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3h0SPJMKdpwB0knqo5OmsbqpoLrz7WZdKqffwkBZKS78qZg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3h0SPJMKdpwB0knqo5OmsbqpoLrz7WZdKqffwkBZKS78qZg/viewform


TAREFA 3 

 
Pessoal,  

  Nossas atividades vão estar disponíveis na Plataforma Moodle. 

Prof. Afonso 


