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9o ano  
 

semana 9: 
 18 a 24/11/2020 PROJETO PEDAGÓGICO DE 

ACOLHIMENTO 
DISCIPLINAS: Português, Francês, Espanhol, Desenho 
 

 

Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
1 Português: 

Realizar a atividade proposta no Moodle 

(Atividade 3) 

 

Moodle 

 

2 

 

Francês: 

Acesse o Moodle no link ao lado e realize 

as atividades propostas.  

Nesta atividade, você assistirá a um 

vídeo. A partir da sua visualização, você 

conhecerá  um pouco da vida e das 

atividades de uma garota chamada Dalila.  

Bon travail !  

 

Acesse o Moodle: 

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

luginfile.php/268831/mo

d_resource/content/1/

%5B9.1%5D%20ATIVID

ADE%203.pdf.  

Você poderá verificar o 

gabarito no final da 

atividade.  

 

3 Espanhol:  

 

Esta semana você terá as atividades de 

nº 4 e nº 5 a serem realizadas.  

 

 

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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4 Desenho:  

Projeto Decorando meu espaço 

Quadro decorativo Geométrico. 

Nesta atividade você está convidad@ a 

criar, por meio do desenho, uma 

composição geométrica, mesclando  

texturas e cores. 

 

Moodle 

 

 

TAREFA 1 

Olá, pessoal! 

Na atividade 3, faremos um texto dissertativo. 

Vejam lá a proposta! 

Link: https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2107&section=10 

 

TAREFA 2 

FRANCÊS: 

Você realizará uma atividade que, além de trabalhar a compreensão oral em 

francês, propiciará um conhecimento extra: como determinadas pessoas lidam 

com suas dificuldades. 

Bon travail   

 

TAREFA 3 

 

ESPANHOL: 

Esta semana você terá as atividades 4 e 5 a serem realizadas. Acesse pela aba 

da plataforma moodle 9ºano ou através do links abaixo: 

 

Atividade 4:  

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/271472/mod_resource/content/1/ATIVI

DADE%20DE%20ESPANHOL%20-%20N%C2%BA%204%20-%209%20ano.pdf 

 

Atividade 5:  

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/271474/mod_resource/content/1/ATIVI

DADE%20DE%20ESPANHOL%20-%20N%C2%BA%205%20-%209%20ano.pdf 
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NÃO será necessário o envio dos exercícios. O gabarito encontra-se ao final do 

arquivo. 

 

Para dúvidas: Enviar um e-mail para: espanhol.h2@cp2.g12.br 

 

TAREFA 4 
 

Decorando meu espaço 

Quadro decorativo Geométrico. 

 

“A Geometria existe por toda a parte. É preciso, 

porém, olhos para vê-la, inteligência para 

compreendê-la e alma para admirá-la.” 

KEPLER, Johannes. 

¨ Justificativa e Proposta: 

O movimento Faça Você Mesmo (do inglês, Do It Yourself ou DIY) tem ficado cada vez 

mais popular entre decoradores e pessoas que desejam repaginar seu ambiente através 

do reaproveitamento de objetos, restauração, reciclagem, uso de materiais mais 

acessíveis etc. Esse movimento serviu como inspiração para o projeto do 9º ano. 

O Projeto “Decorando meu espaço” surgiu da ideia de os alunos decorarem e tornarem 

mais prazeroso o ambiente em que eles têm passado a maior parte, senão a totalidade, 

de seu tempo durante a pandemia. 

O projeto tem como finalidade oferecer aos alunos ideias para fazer e criar objetos com 

materiais que eles tenham em casa, podendo reutilizá-los ou reciclá-los. Ele será dividido 

em várias atividades, que serão disponibilizadas periodicamente aos alunos. 

Cada atividade contará com um link para um vídeo explicativo e/ou com um arquivo pdf 

em anexo contendo o passo-a-passo da confecção do objeto. Em todos os objetos, o 

aluno precisará aplicar seus conhecimentos em Desenho, utilizando os instrumentos para 

tal. 

Vamos fazer um quadro decorativo geométrico utilizando texturas para pendurar na 

parede e deixar os espaços de nossa casa com um toque de criatividade? 
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Este tipo de quadro decorativo se utiliza de formas geométricas e texturas em sua 

composição, deixando qualquer ambiente mais bonito e alegre. 

 ¨ Objetivo: 

·  Criar por meio do desenho uma composição geométrica, mesclando  texturas e cores. 

·  Aprimorar o uso dos instrumentos de desenho e entender o conceito das formas 

geométricas através da construção de uma composição geométrica de um quadro 

decorativo. 

  

¨ Materiais necessários: 

·  Papel A4 branco (Fundo base); 

·  Compasso; 

·  Régua; 

·  Lápis; 

·  Borracha; 

¨ Desenvolvimento e orientações para o trabalho: 

● O trabalho deverá ser apresentado por meio de foto e enviado pelo Moodle. 

● Exemplos de produção e  texturas que podem ser aplicadas no preenchimento 

estão disponíveis no Moodle. 

  

  

 


