
 Colégio Pedro II - Campus Humaitá II 
3ª Série  

Semana 12 

(09/12 – 

15/12) 
PROJETO PEDAGÓGICO DE 

ACOLHIMENTO 
DISCIPLINAS:Matemática, Química, Física, Biologia, Ed. Física e Francês. 
 

 

Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
1 Matemática: 

● Acesse o Moodle do Colégio Pedro II 
(ead.cp2.g12.br) - será preciso entrar com seu 

login e senha. Acesse a aba da Matemática - 

Quinzena 6. 
● De início, estude os 3 arquivos com o resumo 

teórico referente ao conteúdo desta quinzena: Taxas 

equivalentes e pagamentos uniformes e Geometria 

Analítica (ponto, reta e circunferência).  
● Faça os exercícios das 3 listas disponibilizadas. 
● Depois, é muito importante que você responda às 

questões propostas no Questionário 5. 
● Não esqueça de colocar suas dúvidas no fórum 

disponibilizado. 
Bom trabalho! 

 

Você deve 

encaminhar suas 

dúvidas, 

comentários e 

sugestões pelo 

fórum 

disponibilizado no 

Moodle na aba da 

Matemática - 

Quinzena 6 

(ead.cp2.g12.br). 

 

 

2 

 

Química: 

Ao acessar a plataforma Moodle você 

encontrará: 

- Um arquivo com os links das Vídeo aulas de 

Cinética química (Atenção para o consumo de 

dados); 

- Três arquivos referentes a Fatores que 

afetam a velocidade da reação: 

1- Conteúdo teórico 

2- Lista de Exercícios 

3- Gabarito Comentado  

- Três arquivos referentes a Cinética Química 

- parte 3: 

1- Conteúdo teórico 

2- Lista de Exercícios 

3- Gabarito Comentado  

Acessar a pasta de 

química na 

plataforma Moodle 



Procure estudar a teoria e posteriormente 

exercitar com as questões, as dúvidas serão 

sanadas com o gabarito comentado!  

3 Física: 
● Acessar e realizar no Moodle do Colégio 
Pedro II (ead.cp2.g12.br) toda a atividade 6 de 

Física. 

 

 

4 Biologia: 

- Assistir aos vídeos, ler os textos e fazer as 

listas de exercícios referentes às aulas 11 e 12. 

- Realizar, no moodle, as atividades 

correspondentes a cada aula.  

- Registrar dúvidas e comentários no fórum. 

 

Fiquem atentos! Os questionários de todas as 

aulas estão disponíveis para respostas. 

Acessar a pasta da 

Biologia no moodle. 

5 Ed. Física: 

Ler e responder às questões propostas (6º 

Encontro) para estudo em relação ao ENEM 

ligadas a Educação Física. 

Aguardar o gabarito no próximo encontro e 

enviar somente as dúvidas ao nosso email. 

As respostas ao questionário, podem deixar 

no moodle. 

 

Moodle 

https://ead.cp2.g12.

br/course/ 

view.php?id=2184&s

ection=22 

Obs: As dúvidas 

devem ser enviadas 

ao nosso email: 

edfisicah2@gmail.co

m 

 

6 Francês (1o e 2o turnos): 

Nesta semana, serão disponibilizadas três 

atividades: as de número 7,8 e 9.  

 

- Acesse o link ao lado para realizar a  

atividade 7.  

 

 

 

Acesse o link abaixo 

no Moodle para 

realizar a atividade 

7:  

https://ead.cp2.g12.

br/pluginfile.php/28

0677/mod_resource

/content/1/Atividad

e%207_%203%C2%

https://ead.cp2.g12.br/course/
https://ead.cp2.g12.br/course/
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280677/mod_resource/content/1/Atividade%207_%203%C2%AA%20Se%CC%81rie_Quizzriosite%CC%81s%20sur%20Jules%20Verne.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280677/mod_resource/content/1/Atividade%207_%203%C2%AA%20Se%CC%81rie_Quizzriosite%CC%81s%20sur%20Jules%20Verne.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280677/mod_resource/content/1/Atividade%207_%203%C2%AA%20Se%CC%81rie_Quizzriosite%CC%81s%20sur%20Jules%20Verne.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280677/mod_resource/content/1/Atividade%207_%203%C2%AA%20Se%CC%81rie_Quizzriosite%CC%81s%20sur%20Jules%20Verne.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280677/mod_resource/content/1/Atividade%207_%203%C2%AA%20Se%CC%81rie_Quizzriosite%CC%81s%20sur%20Jules%20Verne.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Acesse o link ao lado para realizar a  

atividade 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Acesse o link ao lado para realizar a  

atividade 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AA%20Se%CC%81ri

e_Quizzriosite%CC

%81s%20sur%20Jul

es%20Verne.pdf  

O gabarito 

encontra-se no final 

da atividade.  

**************** 

Acesse o link abaixo 

no Moodle para 

realizar a atividade 

8:  

https://ead.cp2.g12.

br/pluginfile.php/28

0678/mod_resource

/content/1/Atividad

e%208_3a_serie_T

EXTO_marcadores_

oposicao.pdf  

**************** 

Acesse o link abaixo 

no Moodle para 

realizar a atividade 

9: 

https://ead.cp2.g12.

br/pluginfile.php/28

0681/mod_resource

/content/1/Atividad

e%209.1_3a%20seri

e_CO_Graffitis%20

au%20Se%CC%81ne

%CC%81gal.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280677/mod_resource/content/1/Atividade%207_%203%C2%AA%20Se%CC%81rie_Quizzriosite%CC%81s%20sur%20Jules%20Verne.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280677/mod_resource/content/1/Atividade%207_%203%C2%AA%20Se%CC%81rie_Quizzriosite%CC%81s%20sur%20Jules%20Verne.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280677/mod_resource/content/1/Atividade%207_%203%C2%AA%20Se%CC%81rie_Quizzriosite%CC%81s%20sur%20Jules%20Verne.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280677/mod_resource/content/1/Atividade%207_%203%C2%AA%20Se%CC%81rie_Quizzriosite%CC%81s%20sur%20Jules%20Verne.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280678/mod_resource/content/1/Atividade%208_3a_serie_TEXTO_marcadores_oposicao.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280678/mod_resource/content/1/Atividade%208_3a_serie_TEXTO_marcadores_oposicao.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280678/mod_resource/content/1/Atividade%208_3a_serie_TEXTO_marcadores_oposicao.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280678/mod_resource/content/1/Atividade%208_3a_serie_TEXTO_marcadores_oposicao.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280678/mod_resource/content/1/Atividade%208_3a_serie_TEXTO_marcadores_oposicao.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280678/mod_resource/content/1/Atividade%208_3a_serie_TEXTO_marcadores_oposicao.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280678/mod_resource/content/1/Atividade%208_3a_serie_TEXTO_marcadores_oposicao.pdf


Francês - 3°turno 

Bonjour 

Esta semana, serão duas atividades a 7.1 e 

a 7.2 que poderão ser acessadas 

diretamente na aba francês 3° turno ou 

pelos links ao lado. Trata-se de atividades 

interativas e complementares 

 

https://ead.cp2.g12.

br/mod/lti/view.php

?id=112704 

 

https://ead.cp2.g12.

br/mod/hvp/view.ph

p?id=112725 

 

Dúvidas? 

cguilhermesampaio@

hotmail.com 
 

 

 

TAREFA 1 

MATEMÁTICA - QUINZENA 6 (início 09/12/2020) 

Nesta quinzena, vamos trabalhar os últimos conteúdos programados para 

esse ano: Taxas equivalentes e pagamentos uniformes (uma continuação da 

quinzena anterior) e Tópicos de Geometria Analítica (ponto, reta e 

circunferência). 

Para começar, leia os três arquivos com o resumo teórico sobre o tema (1. 

taxas equivalentes e pagamentos uniformes, 2. estudo do ponto e reta e 3. 

estudo da reta e circunferência).   

Depois, procure resolver as questões propostas na lista de financeira e nas 

duas listas de geometria analítica. Vídeos com as soluções das questões 

propostas nessas listas estão disponibilizados. Consulte-os em caso de dúvidas!  

Não esqueça que é muito importante que você responda às 4 questões do 

Questionário 5. Fique atento ao prazo - ele se encerra no dia 22/12/2020. 

Recortes do livro texto sobre todos os temas abordados nesta quinzena 

também estão disponibilizados para que você possa aprofundar seus estudos. 

Para finalizar, um fórum de dúvidas está aberto para que todos possam 

postar suas dúvidas e sugestões e promovermos uma troca de saberes 

colaborativa. 

 

Bom trabalho! 

 

https://ead.cp2.g12.br/mod/lti/view.php?id=112704
https://ead.cp2.g12.br/mod/lti/view.php?id=112704
https://ead.cp2.g12.br/mod/lti/view.php?id=112704
https://ead.cp2.g12.br/mod/hvp/view.php?id=112725
https://ead.cp2.g12.br/mod/hvp/view.php?id=112725
https://ead.cp2.g12.br/mod/hvp/view.php?id=112725


ATENÇÃO: Os materiais opcionais da quinzena estão evidenciados. Todos os 

demais (Questionário 5, Resumos teóricos e as listas de exercícios) devem ser 

acessados pelos alunos que pretendem computar horas nessa modalidade 

remota. Quando você acessa uma atividade obrigatória, um quadradinho no canto 

direito relativo à atividade é preenchido. No caso do questionário 5, você 

precisa completar as 4 questões propostas para que a atividade receba o status 

de cumprida. 
 

 

TAREFA 2 

 

 

 

TAREFA 3 

 

 

 

TAREFA 4 

 

Queridos alunos, 

 Esperamos que esteja tudo bem com vocês. Chegamos à última quinzena de 

postagens com duas aulas sobre o espetacular mundo da genética.  

  

Aula 11 - Introdução à genética e fundamentos da hereditariedade. 

Aula 12 - Primeira lei de Mendel, genes letais e heredogramas. 

  

Todo o material está disponível no moodle: 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2184&amp;section=7 

 

Lembrem-se que para contabilizar as horas de atividades remotas, todos 

os materiais disponibilizados devem ser acessados. 

 

Grande abraço e ótimo final de ano para todos. Cuidem-se e bons estudos! :) 

 

TAREFA 5 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2184&amp;section=7


COLÉGIO PEDRO II 

COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

CAMPUS HUMAITÁ II 

Prof. Ricardo CLS. Alves 

6º ENCONTRO                                                                            

Tema 22: A FORMAÇÃO DO JOGADOR DE FUTEBOL E SUA RELAÇÃO 

COM A ESCOLA 

QUESTÃO 22: (ENEM, 2017)  

A ascensão social por meio do esporte mexe com o imaginário das pessoas, pois 

em poucos anos um adolescente pode se tornar milionário caso tenha um bom 

desempenho esportivo. Muitos meninos de famílias pobres jogam com o objetivo 

de conseguir dinheiro para oferecer uma boa qualidade de vida à família. Isso 

aproximou mais ainda o futebol das camadas mais pobres da sociedade, 

tornando-o cada vez mais popular. Acontece que esses jovens sonham com fama 

e dinheiro, enxergando no futebol o único caminho possível para o sucesso. No 

entanto, eles não sabem da grande dificuldade que existe no início dessa 

jornada em que a minoria alcança a carreira profissional. Esses garotos 

abandonam a escola pela ilusão de vencer no futebol, à qual a maioria sucumbe. O 

caminho até o profissionalismo acontece por meio de um longo processo seletivo 

que os jovens têm de percorrer. Caso não seja selecionado, esse atleta poderá 

ter que abandonar a carreira involuntariamente por falta de uma equipe que o 

acolha. Alguns podem acabar em subempregos, à margem da sociedade, ou até 

mesmo em vícios decorrentes desse fracasso e dessa desilusão. Isso acontece 

porque no auge da sua formação escolar e na condição juvenil de 

desenvolvimento, eles não se preparam e não são devidamente orientados para 

buscar alternativas de experiências mais amplas de ocupação fora e além do 

futebol. 

BALZANO, O. N.; MORAIS, J. S. A formação do jogador de futebol e sua 

relação com a escola. EF. Deportes, n. 172, set. 2012 (adaptado}. 

  

Ao abordar o fato de, no Brasil, muitos jovens depositarem suas esperanças de 

futuro no futebol, o texto critica o(a): 



(A) despreparo dos jogadores de futebol para ajudarem suas famílias a superar 

a miséria. 

(B) garantia de ascensão social dos jovens pela carreira de jogador de futebol. 

(C) falta de investimento dos clubes para que os atletas possam atuar 

profissionalmente e viver do futebol. 

(D) investimento reduzido dos atletas profissionais em sua formação escolar, 

gerando frustração e desilusão profissional no esporte. 

(E) despreocupação dos sujeitos com uma formação paralela à esportiva, para 

habilitá-los a atuar em outros setores da vida. 

Tema 23: ESPORTE-PARTICIPAÇÃO OU ESPORTE POPULAR 

QUESTÃO 23: (ENEM, 2017) 

No esporte-participação ou esporte popular, a manifestação ocorre no princípio 

do prazer lúdico, que tem como finalidade o bem-estar social dos seus 

praticantes. Está associado intimamente com o lazer e o tempo livre e ocorre em 

espaços não comprometidos com o tempo e fora das obrigações da vida diária. 

Tem como propósitos a descontração, a diversão, o desenvolvimento pessoal e o 

relacionamento com as pessoas. Pode-se afirmar que o esporte-participação, por 

ser a dimensão social do esporte mais inter-relacionada com os caminhos 

democráticos, equilibra o quadro de desigualdades de oportunidades esportivas 

encontrado na dimensão esporte-performance. Enquanto o esporte-

performance só permite sucesso aos talentos ou àqueles que tiveram condições, 

o esporte-participação favorece o prazer a todos que dele desejarem tomar 

parte. 

GODTSFRIEDT, J. Esporte e sua relação com a sociedade: uma síntese 

bibliográfica. EF Deportes, n. 142, mar. 2010. 

O sentido de esporte-participação construído no texto está fundamentalmente 

presente: 

(A) O nos Jogos Olímpicos, uma vez que reúnem diversos países na disputa de 

diferentes modalidades esportivas. 

(B) nas competições de esportes individuais, uma vez que o sucesso de um 

indivíduo incentiva a participação dos demais. 

(C) nos campeonatos oficiais de futebol, regionais e nacionais, por se tratar de 

uma modalidade esportiva muito popular no país. 



(D) nas competições promovidas pelas federações e confederações, cujo 

objetivo é a formação e a 

descoberta de talentos. 

(E) nas modalidades esportivas adaptadas, cujo objetivo é o maior engajamento 

dos cidadãos.  

Tema 24: VALORES OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS 

QUESTÃO 24: (ENEM, 2018) 

Tanto os Jogos Olímpicos quanto os Paralímpicos são mais que uma corrida por 

recordes, medalhas e busca da excelência. Por trás deles está a filosofia do 

barão Pierre de Coubertin, fundador do Movimento Olímpico. Como educador, 

ele viu nos Jogos a oportunidade para que os povos desenvolvessem valores, que 

poderiam ser aplicados não somente ao esporte, mas à educação e à sociedade. 

Existem atualmente sete valores associados aos Jogos. Os valores olímpicos são: 

a amizade, a excelência e o respeito, enquanto os valores paralímpicos são: a 

determinação, a coragem, a igualdade e a inspiração. 

Disponível em: www.esporteessencial.com.br. Acesso em: 9 ago. 2017 (adaptado). 

No contexto das aulas de Educação Física escolar, os valores olímpicos e 

paralímpicos podem ser identificados quando o colega: 

a) a procura entender o próximo, assumindo atitudes positivas como simpatia, 

empatia, honestidade, compaixão, confiança e solidariedade, o que caracteriza o 

valor da igualdade. 

b) faz com que todos possam ser iguais e receber o mesmo tratamento, 

assegurando imparcialidade, oportunidades e tratamentos iguais para todos, o 

que caracteriza o valor da amizade. 

c) dá o melhor de si na vivência das diversas atividades relacionadas ao esporte 

ou aos jogos, participando e progredindo de acordo com seus objetivos, o que 

caracteriza o valor da coragem. 

d) ο manifesta a habilidade de enfrentar a dor, o sofrimento, o medo, a 

incerteza e a intimidação nas atividades, agindo corretamente contra a 

vergonha, a desonra e o desânimo, o que caracteriza o valor da determinação. 

e) inclui em suas ações o fair play (jogo limpo), a honestidade, o sentimento 

positivo de consideração por outra pessoa, o conhecimento dos seus limites, a 

valorização de sua própria saúde e o combate ao doping, o que caracteriza o 

valor do respeito.  

Tema 25: HISTÓRIA DO FUTEBOL  



QUESTÃO 25: (ENEM, 2018)  

A história do futebol é uma triste viagem do prazer ao dever. [ … ] O jogo se 

transformou em espetáculo, com poucos protagonistas e muitos espectadores, 

futebol para olhar, e o espetáculo se transformou num dos negócios mais 

lucrativos do mundo, que não é organizado para ser jogado, mas para impedir que 

se jogue. A tecnocracia do esporte profissional foi impondo um futebol de pura 

velocidade e muita força, que renuncia à alegria, atrofia a fantasia e proíbe a 

ousadia. Por sorte ainda aparece nos campos, [ … ] algum atrevido que sai do 

roteiro e comete o disparate de driblar o time adversário inteirinho, além do 

juiz e do público das arquibancadas, pelo puro prazer do corpo que se lança na 

proibida aventura da liberdade. 

GALEANO, E. Futebol ao sol e à sombra. Porto Alegre: L&PM. Pockets, 1995 

(adaptado). 

  

O texto indica que as mudanças nas práticas corporais, especificamente no 

futebol, 

a) fomentaram uma tecnocracia, promovendo uma vivência mais lúdica e 

irreverente. 

b) promoveram o surgimento de atletas mais habilidosos, para que fossem 

inovadores. 

c) incentivaram a associação dessa manifestação à fruição, favorecendo o 

improviso. 

d) tornaram a modalidade em um produto a ser consumido, negando sua dimensão 

criativa. 

e) contribuíram para esse esporte ter mais jogadores, bem como acompanhado 

de torcedores. 

Tema 26: MÍDIAS: ALIADAS OU INIMIGAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLAR? 

QUESTÃO 26: (ENEM, 2019) 

No caso do esporte, a mediação efetuada pela câmera de TV construiu uma nova 

modalidade de consumo: o esporte telespetáculo, realidade textual 

relativamente autônoma face à prática “real” do esporte, construída pela 



codificação e mediação dos eventos esportivos efetuados pelo enquadramento, 

edição das imagens e comentários, interpretando para o espectador o que ele 

está vendo. Esse fenômeno tende a valorizar a forma em relação ao conteúdo, e 

para tal faz uso privilegiado da linguagem audiovisual com ênfase na imagem 

cujas possibilidades são levadas cada vez mais adiante, em decorrência dos 

avanços tecnológicos. Por outro lado, a narração esportiva propõe uma concepção 

hegemônica de esporte: esporte é esforço máximo, busca da vitória, dinheiro… 

O preço que se paga por sua espetacularização é a fragmentação do fenômeno 

esportivo. A experiência global do ser-atleta é modificada: a sociabilização no 

confronto e a ludicidade não são vivências privilegiadas no enfoque das mídias, 

mas as eventuais manifestações de violência, em partidas de futebol, por 

exemplo, são exibidas e reexibidas em todo o mundo. 

BETTI, M. Motriz, n2, jul-dez 2001 (adaptado) 

A reflexão trazida pelo texto, que aborda o esporte telespetáculo, está 

fundamentada na: 

a) Distorção da experiência do ser-atleta para os espectadores. 

b) Interpretação dos espectadores sobre o conteúdo transmitido. 

c) Utilização de equipamentos audiovisuais de última geração. 

d) Valorização de uma visão ampliada do esporte. 

e) Equiparação entre a forma e o conteúdo. 

 

TAREFA 6  

Veja, abaixo, como serão as três atividades desta semana: 

Na atividade 7, você descobrirá algumas curiosidades sobre a vida do escritor 

francês Jules VERNE. 

 

Na atividade 8, você conhecerá algumas consequências do aquecimento climático 

que incide sobre o Mont Blanc. Poderá também conhecer algumas expressões 

para estabelecer a relação lógica da opposition. 

 

Na atividade 9, você conhecerá alguma das ações para combater o Corona vírus 

no Sénégal.   

 



Bon travail !  

 

 

 

 

 


