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3ª Série  
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(02/12 – 

08/12) 
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: 

Conectar-se ao Moodle para realizar 

as tarefas descritas abaixo e que 

estão lá postadas na “atividade 5”, 

acessíveis neste link: 

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

php?id=2184&section=29 

 

● Compreender, por meio de 

análise de exemplos, a 

estrutura do parágrafo de 

desenvolvimento de um texto 

dissertativo-argumentativo; 

● avaliar a pertinência  e a 

eficácia das relações 

interdisciplinares e 

intertextuais que compõem o 

repertório sociocultural 

mobilizado para a produção 

argumentativa; 

● identificar as partes 

constitutivas dos parágrafos 

de desenvolvimento em 

redações reais do ENEM; 

● Construir uma dissertação 

argumentativa no modelo 

ENEM com o seguinte tema: 

“Desafios e possibilidades do 

Brasil no enfrentamento da 

crise ambiental global.  

 

A redação deve ser 

enviada em formato PDF 

pelo Moodle; demais 

tarefas devem ser 

executadas na própria 

plataforma, atividade 5, 

neste link:  

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

ourse/view.php?id=2184&

section=29 
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2 

 

L.E.: 

Inglês 

Acessar a aba de inglês do Moodle 

para realizar as tarefas 5 e 6. 

 

 

 

 

 

 

Francês (1o e 2o turnos): 

Nesta semana, serão 

disponibilizadas três atividades: 5,  

6.1 e 6.2.  

 

 

1) Acessar a atividade 5 no Moodle 

para realizar as propostas de 

compréhension et de production 

écrite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Acessar a atividade 6.1 no 

Moodle. Nesta atividade, você 

poderá rever / estudar o modo 

Subjonctif Présent.  

 

 

 

 

 

 

Inglês 

Siga as etapas de cada 

uma das tarefas a fim de 

completá-las. Finalizando-

as, você encontra as 

respostas, não havendo 

necessidade de envio 

 

 

Francês:  

Realize as atividades 

propostas acessando o 

link abaixo para a 

atividade 5: 

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

uginfile.php/273235/mod

_resource/content/1/Ati

vidade%205_%203a%20s

e%CC%81rie.pdf. 

Você encontrará o 

gabarito no final da 

atividade 5. Envie a 

production écrite para o 

endereço: 

ana.brandao.1@cp2.edu.b

r 

 

 

Acesse o link abaixo para 

a atividade 6.1:  

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

uginfile.php/279899/mod

_resource/content/1/Ati

vidade%206.1_3a%20se

%CC%81rie%20SUBJON

CTIF%20PRE%CC%81SE

NT%20%281%29.pdf  
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3) Acessar a atividade 6.2 no 

Moodle. 

Nesta atividade, você poderá 

rever/estudar os usos do modo 

Subjonctif Présent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francês - 3° TURNO 

 

Bonjour! 

Nesta semana, teremos duas 

atividades que contemplam 

atividades físicas. Uma é de 

compreensão escrita, e a outra uma 

interação.. 

Acesse o link abaixo para 

a atividade 6.2: 

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

uginfile.php/280061/mod

_resource/content/1/Atv

.%206.2.%20EMPLOI%2

0DU%20SUBJONCTIF%

20PRE%CC%81SENT%20

%281%29.pdf  

Envie sua produção 

escrita para: 

ana.brandao.1@cp2.edu.b

r  

 

Acesse as atividades em: 

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

od/page/view.php?id=111

740 

 

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

od/hvp/view.php?id=1117

71  

Dúvidas? 

cguilhermesampaio@hotm

ail.com  

 

2 Espanhol: 

 

Realizar as tarefas de nº 9, 10 e 11 

disponíveis na aba de Espanhol do 

Moodle 3a série. 

 

 

 

 

 

 

Espanhol:  

 

O gabarito encontra-se 

ao 

final do arquivo. 

Para dúvidas: 

envie um e- 

mail para: 
espanhol.h2@cp2.g12.br 
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3 História:  

Tema 05:  

Brasil: República Liberal-

Democrática (1946-1964) - 

permanências e rupturas, desafios e 

impasses na longa duração do tempo 

/contrapontos com conjunturas 

históricas posteriores.   

a. Apresentação do Tema. 

b. Texto para fins de leitura em 

arquivo PDF a partir dos 

seguintes eixos: Estado de 

Direito e democracia, cidadania 

e projetos de desenvolvimento 

nacional.  

c. Anexo - cronograma das 

principais mudanças no sistema 

eleitoral brasileiro desde 1824. 

d. Exercício de Revisão sobre o 

tema com base nos conteúdos e 

problematizações 

apresentadas.   

 

Acesse a aba de História 

por meio do seguinte link 

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

ourse/view.php?id=2184&

section=14   

para ver a apresentação 

da proposta da semana, 

texto para leitura e 

exercício (arquivos em 

PDF) 

 

4 Geografia: Estão disponíveis no 

Moodle as atividades: 

 9 - Desde quando somos violentos? 

A violência na formação territorial 

do Brasil; 

 10 - Quem tem medo da cidade?;  

 11 - O Brasil no tabuleiro das 

relações internacionais: como é a 

“nossa DR” com o mundo? 

Também encontram-se lá suas 

respectivas versões em áudio. 

Atividade 9: 

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

uginfile.php/280832/mod

_resource/content/3/Ta

refa%23%209.pdf  

Atividade 10: 

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

uginfile.php/280836/mod

_resource/content/2/Ta

refa%2310.pdf  
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Atividade 11:  

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

uginfile.php/280838/mod

_resource/content/1/Tar

efa%2311.pdf  

5 Filosofia: Material está disponível no 

Moodle. 

Compartilhar reflexões 

no Fórum no Moodle. 

6 Sociologia: Caros amigos, bom dia! 

Tal como das vezes anteriores, 

indicamos a leitura de um capítulo 

do livro texto, Sociologia em 

Movimento, e a resposta às 

questões objetivas propostas. 

Dessa vez, o capítulo a ser 

previamente lido é o Cap. 01. 

https://docs.google.com/

forms/d/1u1V7FdhKAEiL

Dm0WINL4nOkCeGm-

W2_zvwFOsaM-

YN4/edit 

 

 

 

 

TAREFA 1 

 

TAREFA 2 

 

Inglês 

Com a tarefa 5, daremos continuidade ao assunto Work and Youth e, na tarefa 

6, os temas Technology, Digital Media and Information entram em questão. Em 

ambas você deve concluir as atividades propostas conforme segue as etapas. 

 
“The best preparation for good work tomorrow is to do good work today.” 

- E. Hubbard 

___________________________________________________________ 

Francês: 

Na atividade 5, você poderá trabalhar um novo gênero textual enquanto realiza 

a atividade de compréhension écrite. Após realizar as atividades propostas, 

você poderá realizar uma production écrite nos moldes do gênero textual 

apresentado. Gostaria muito de ler sua produção.  
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Na atividade 6.1, você poderá rever / estudar a formação do modo Subjonctif 

Présent. Ela é a primeira parte da próxima atividade, quando daremos 

continuidade a este estudo. 

 

Na atividade 6.2, você poderá rever / estudar os usos do modo Subjonctif 

Présent. Envie a proposta de production écrite abaixo para o e-mail indicado.  

● Élaborez 6 phrases au subjonctif présent pour exprimer les 6 emplois de 

ce mode verbal: l’émotion, le souhait, le doute, l’obligation, la suggestion et 

la nécessité. 

 
Bon travail ! 

________________________________________________________ 

Espanhol: 

 

Nesta quinzena você encontrará três atividades a serem realizadas. 

 

Atividade nº 9: 

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/278060/mod_resource/content/1/ATIVI

DADE%20DE%20ESPANHOL%20-%20N%C2%BA%209%20-

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

 

Atividade nº10: 

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/278063/mod_resource/content/1/ATIVI

DADE%20DE%20ESPANHOL%20-%20N%C2%BA%2010%20-

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

 

Atividade nº 11:  

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/278078/mod_resource/content/1/ATIVI

DADE%20DE%20ESPANHOL%20-%20N%C2%BA%2011%20-

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

 

NÃO será necessário o envio dos exercícios feitos.  

O gabarito encontra-se ao final do arquivo. 

 

Para dúvidas:  

Envie um e-mail para: espanhol.h2@cp2.g12.br 
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TAREFA 3 

 

TAREFA 4 

 

TAREFA 5 

 

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

no Moodle. 

 

TAREFA 6 

Caros, seguindo o que estamos realizando até o presente, há indicação de nova 

leitura e proposição de 10 novas questões objetivas. Desta forma, acreditamos 

poder manter o contato de vocês com a Sociologia, ao mesmo tempo em que 

apontamos para questões que, certamente, irão auxiliá-los nos exames 

vestibulares que já se aproximam. 

Forte abraço, 

Lier 

 

 

 

 

 


