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CIÊNCIAS
O funcionamento do organismo para manter você vivo

CP2 Humaitá II

PPA SEMANA 10



PREZADAS(OS)
ALUNAS(OS),

A intenção dessa semana é
compreendermos como o

nosso organismo funciona
para nos manter vivos.

Para isso, peço que leiam e
assistam os seguintes

materiais:

Não há perguntas para serem  respondidas,
entretanto, qualquer dúvida ou comentário,

vocês podem enviar através do e-mail
professorvidalcpii@gmail.com

Um vídeo sobre o
organismo humano 

Um texto sobre a
importância do bom

funcionamento do
nosso organismo

http://www.museudavida.fiocruz.br/images/Publicacoes_Educacao/PDFs/afinaloquehouvecommeucorpo.pdf


HIS
TÓ
RIA



Vamos continuar refletindo sobre a nossa cidade,
desta vez centrando o nosso olhar

no momento

presente.



BLOCO
1 Clique nas

imagens

abaixo para

assistir os dois

vídeos sobre

esse assunto

Você já ouviu falar em

“urbanismo tático”?



a) A partir do que você viu

nos vídeos, explique o que

é urbanismo tático.

b) Diante do contexto da

pandemia Covid-19 quais

são as soluções

propostas para adaptar o

espaço público das

cidades no sentido de

garantir o distanciamento

físico e melhorar a

mobilidade urbana?



BLOCO 2



Pense na
qualidade
do espaço
urbano no
entorno
da nossa
escola,
o Campus
Humaitá II,
do CPII.



a) Quais os problemas

urbanos que você

identifica? Liste pelo

menos 3 problemas.

b) Se você pudesse fazer

uma ação de urbanismo

tático no entorno da

escola o que você

transformaria?



c) Propondo soluções:

Acesse a plataforma

https://volveralacalle.com/ 

Clique em “ver ideias”.

Essa plataforma reúne 100

soluções de urbanismo tático

pensadas para localidades da

América Latina e do Caribe.

Apesar da plataforma estar em

espanhol é possível explorar e

observar as imagens com as

ações de urbanismo tático

propostas. Além disto, alguns

trabalhos estão em português.

https://volveralacalle.com/
https://volveralacalle.com/


d) Agora é a sua vez!

Inspirados nos vídeos e nos

exemplos contidos na plataforma

volveralacalle (“volte para a rua”),

imagine uma ação de urbanismo

tático no espaço ao redor do

Campus Humaitá II.

Em uma folha em branco desenhe

como este espaço urbano ficaria

com a intervenção que você

imaginou.

Capriche no desenho e não deixe

de colorir! Não esqueça de colocar

o seu nome e a turma.

Qualquer dúvida escreva para o

meu e-mail prof.ro.cp2h@gmail.com 



GEOGRAFIA



1) Assista à videoaula que gravei
para você entender a correção dos

exercícios anteriores

2) Ler com atenção as páginas 6, 7
e 8 da apostila O CONTINENTE

AFRICANO e responder às questões
de 7 a 13, na página 8.



TCHAU,
PESSOAL! 

FIQUEM
BEM!!!

COLÉGIO  PEDRO  I I

CAMPUS  HUMAITÁ  I I

8 º  ANO


