
 Colégio Pedro II - Campus Humaitá II 
3ª Série  

Semana 13 

(16/12 – 

22/12) 
PROJETO PEDAGÓGICO DE 

ACOLHIMENTO 
DISCIPLINAS: Física, História, Filosofia e L.E. 

 
 

 

Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
1 Física: 

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

6 de Física. 

 

 

2 História:  

Tema 06: O planeta a partir da segunda 

metade do século XX: percursos de estudo. 

Desafios do século XXI e caminhos da 

humanidade 

1. Percursos de Estudo / texto para 

leitura.  

2. Documentário produzido pela 

AlJazeera, no ano de 2010, por 

ocasião dos 50 anos da independência 

de 17 nações africanas. 2010, 

completo e com legendas em 

português do Brasil. 

3. Desafios do novo milênio e os 

caminhos da humanidade. 

Documentário "Requiem for the 

American Dream”, do professor Noam 

Chomsky - 2015. Legendas em 

Português. 

 

 

 

 

Acesse a aba da 

História no link abaixo:  

https://ead.cp2.g12.br

/course/view.php?id=2

184&section=14  

e  

Conheça a proposta do 

tema 06.  

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2184&section=14
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2184&section=14
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2184&section=14
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L.E.: 

 

Inglês 

Realizar as tarefas 7, 8 e 9 de nossa seção 

de Inglês no Moodle. 

Opcionais focados em vestibular: simulados 

ENEM e UERJ. 

 

 

 

 

 

Francês (1o e 2o turnos): 

Nesta semana, serão disponibilizadas 

quatro atividades: as de número 10, 11, 

12 e 13.  

1) Acesse o link ao lado para realizar a 

atividade 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Acesse o link ao lado para realizar a 

atividade 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inglês 

Acessando cada 

atividade e finalizando 

as mesmas. A 

depender, a correção é 

automática ou os 

gabaritos estão 

fornecidos, não 

havendo necessidade 

de envio. 

 

 

 

Francês: 

Acesse o link abaixo 

no Moodle para 

realizar a atividade 

10. 

https://ead.cp2.g12.

br/pluginfile.php/280

684/mod_resource/co

ntent/1/Atividade%2

09.2_3a%20serie_CE

_Se%CC%81ne%CC%8

1gal_Benin.pdf 

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

Acesse o link abaixo 

no Moodle para 

realizar a atividade 

11. 

https://ead.cp2.g12.br

/pluginfile.php/28068

7/mod_resource/cont

ent/1/Activite%CC%8

1%2010_3a%20se%CC

%81rie%20Les%20chu

tes%20du%20Niagara.

pdf  

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280684/mod_resource/content/1/Atividade%209.2_3a%20serie_CE_Se%CC%81ne%CC%81gal_Benin.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280684/mod_resource/content/1/Atividade%209.2_3a%20serie_CE_Se%CC%81ne%CC%81gal_Benin.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280684/mod_resource/content/1/Atividade%209.2_3a%20serie_CE_Se%CC%81ne%CC%81gal_Benin.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280684/mod_resource/content/1/Atividade%209.2_3a%20serie_CE_Se%CC%81ne%CC%81gal_Benin.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280684/mod_resource/content/1/Atividade%209.2_3a%20serie_CE_Se%CC%81ne%CC%81gal_Benin.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280684/mod_resource/content/1/Atividade%209.2_3a%20serie_CE_Se%CC%81ne%CC%81gal_Benin.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280684/mod_resource/content/1/Atividade%209.2_3a%20serie_CE_Se%CC%81ne%CC%81gal_Benin.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280687/mod_resource/content/1/Activite%CC%81%2010_3a%20se%CC%81rie%20Les%20chutes%20du%20Niagara.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280687/mod_resource/content/1/Activite%CC%81%2010_3a%20se%CC%81rie%20Les%20chutes%20du%20Niagara.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280687/mod_resource/content/1/Activite%CC%81%2010_3a%20se%CC%81rie%20Les%20chutes%20du%20Niagara.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280687/mod_resource/content/1/Activite%CC%81%2010_3a%20se%CC%81rie%20Les%20chutes%20du%20Niagara.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280687/mod_resource/content/1/Activite%CC%81%2010_3a%20se%CC%81rie%20Les%20chutes%20du%20Niagara.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280687/mod_resource/content/1/Activite%CC%81%2010_3a%20se%CC%81rie%20Les%20chutes%20du%20Niagara.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280687/mod_resource/content/1/Activite%CC%81%2010_3a%20se%CC%81rie%20Les%20chutes%20du%20Niagara.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280687/mod_resource/content/1/Activite%CC%81%2010_3a%20se%CC%81rie%20Les%20chutes%20du%20Niagara.pdf


 

3) Acesse o link ao lado para realizar a 

atividade 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Acesse o link ao lado para realizar a 

atividade 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francês 3° turno 

Esta semana, serão 1 (8) vídeo e 2 

atividades. 8.1 e 8.2. Elas contemplam o 

cotidiano, a gentileza e a pandemia.Você 

pode acessá-las pelo MOODLE na aba 

francês 3° turno ao pleo links ao lado. 

Joyeux Noël et bonne année!   

 

Acesse o link abaixo 

no Moodle para 

realizar as atividade 

12. 

https://ead.cp2.g12.

br/pluginfile.php/280

689/mod_resource/co

ntent/1/Atividade%2

011.1_3a%20se%CC%

81rie%20Ce%20compt

e%20Insta%20se%20

moque%20des%20infl

uenceuses.pdf 

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

 

Acesse o link abaixo 

no Moodle para 

realizar as atividade 

13. 

https://ead.cp2.g12.

br/pluginfile.php/280

690/mod_resource/co

ntent/1/Atividade%2

011.2_3a%20se%CC%

81rie%20Grammaire%

20-

%20Le%20fe%CC%81

minin%20des%20noms

%20et%20des%20adj

ectifs.pdf  

 

https://ead.cp2.g12.

br/mod/hvp/view.php

?id=112734 

 

https://ead.cp2.g12.

br/mod/forum/view.p

hp?id=112776 

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280689/mod_resource/content/1/Atividade%2011.1_3a%20se%CC%81rie%20Ce%20compte%20Insta%20se%20moque%20des%20influenceuses.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280689/mod_resource/content/1/Atividade%2011.1_3a%20se%CC%81rie%20Ce%20compte%20Insta%20se%20moque%20des%20influenceuses.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280689/mod_resource/content/1/Atividade%2011.1_3a%20se%CC%81rie%20Ce%20compte%20Insta%20se%20moque%20des%20influenceuses.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280689/mod_resource/content/1/Atividade%2011.1_3a%20se%CC%81rie%20Ce%20compte%20Insta%20se%20moque%20des%20influenceuses.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280689/mod_resource/content/1/Atividade%2011.1_3a%20se%CC%81rie%20Ce%20compte%20Insta%20se%20moque%20des%20influenceuses.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280689/mod_resource/content/1/Atividade%2011.1_3a%20se%CC%81rie%20Ce%20compte%20Insta%20se%20moque%20des%20influenceuses.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280689/mod_resource/content/1/Atividade%2011.1_3a%20se%CC%81rie%20Ce%20compte%20Insta%20se%20moque%20des%20influenceuses.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280689/mod_resource/content/1/Atividade%2011.1_3a%20se%CC%81rie%20Ce%20compte%20Insta%20se%20moque%20des%20influenceuses.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280689/mod_resource/content/1/Atividade%2011.1_3a%20se%CC%81rie%20Ce%20compte%20Insta%20se%20moque%20des%20influenceuses.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280690/mod_resource/content/1/Atividade%2011.2_3a%20se%CC%81rie%20Grammaire%20-%20Le%20fe%CC%81minin%20des%20noms%20et%20des%20adjectifs.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280690/mod_resource/content/1/Atividade%2011.2_3a%20se%CC%81rie%20Grammaire%20-%20Le%20fe%CC%81minin%20des%20noms%20et%20des%20adjectifs.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280690/mod_resource/content/1/Atividade%2011.2_3a%20se%CC%81rie%20Grammaire%20-%20Le%20fe%CC%81minin%20des%20noms%20et%20des%20adjectifs.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280690/mod_resource/content/1/Atividade%2011.2_3a%20se%CC%81rie%20Grammaire%20-%20Le%20fe%CC%81minin%20des%20noms%20et%20des%20adjectifs.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280690/mod_resource/content/1/Atividade%2011.2_3a%20se%CC%81rie%20Grammaire%20-%20Le%20fe%CC%81minin%20des%20noms%20et%20des%20adjectifs.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280690/mod_resource/content/1/Atividade%2011.2_3a%20se%CC%81rie%20Grammaire%20-%20Le%20fe%CC%81minin%20des%20noms%20et%20des%20adjectifs.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280690/mod_resource/content/1/Atividade%2011.2_3a%20se%CC%81rie%20Grammaire%20-%20Le%20fe%CC%81minin%20des%20noms%20et%20des%20adjectifs.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280690/mod_resource/content/1/Atividade%2011.2_3a%20se%CC%81rie%20Grammaire%20-%20Le%20fe%CC%81minin%20des%20noms%20et%20des%20adjectifs.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280690/mod_resource/content/1/Atividade%2011.2_3a%20se%CC%81rie%20Grammaire%20-%20Le%20fe%CC%81minin%20des%20noms%20et%20des%20adjectifs.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280690/mod_resource/content/1/Atividade%2011.2_3a%20se%CC%81rie%20Grammaire%20-%20Le%20fe%CC%81minin%20des%20noms%20et%20des%20adjectifs.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280690/mod_resource/content/1/Atividade%2011.2_3a%20se%CC%81rie%20Grammaire%20-%20Le%20fe%CC%81minin%20des%20noms%20et%20des%20adjectifs.pdf
https://ead.cp2.g12.br/mod/hvp/view.php?id=112734
https://ead.cp2.g12.br/mod/hvp/view.php?id=112734
https://ead.cp2.g12.br/mod/hvp/view.php?id=112734
https://ead.cp2.g12.br/mod/forum/view.php?id=112776
https://ead.cp2.g12.br/mod/forum/view.php?id=112776
https://ead.cp2.g12.br/mod/forum/view.php?id=112776


 Espanhol:  

 

Realizar as tarefas de nº 12 e nº 13 

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 

 

 

4 Filosofia: o material e as atividades estão 

disponíveis no moodle. 

Não há necessidade de 

envio de respostas. O 

gabarito está 

disponível. 

5 Geografia: 

 

Materiais 12 e 13 disponíveis no moodle 

Material 12: 

https://ead.cp2.g12.br

/pluginfile.php/29160

0/mod_resource/cont

ent/2/Tarefa%2312.p

df  

 

Material 13:  

https://ead.cp2.g12.br

/pluginfile.php/29160

2/mod_resource/cont

ent/2/Tarefa%2013.p

df  
 

TAREFA 1 

 

TAREFA 2 

História  

Os vídeos estão postados em seções do tema 06, para que vocês não precisem 

sair da plataforma.  

A devolução do exercício está explicada na seção Tarefa.  

O tema 06 (extra) foi necessário para fechar a contabilização das horas 

previstas.  

mailto:espanhol.h2@cp2.g12.br
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/291600/mod_resource/content/2/Tarefa%2312.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/291600/mod_resource/content/2/Tarefa%2312.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/291600/mod_resource/content/2/Tarefa%2312.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/291600/mod_resource/content/2/Tarefa%2312.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/291600/mod_resource/content/2/Tarefa%2312.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/291602/mod_resource/content/2/Tarefa%2013.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/291602/mod_resource/content/2/Tarefa%2013.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/291602/mod_resource/content/2/Tarefa%2013.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/291602/mod_resource/content/2/Tarefa%2013.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/291602/mod_resource/content/2/Tarefa%2013.pdf


Qualquer dúvida, se comuniquem por meio do e.mail 

professora.ana.m.ribas@gmail.com 

Aguardo vocês!  

 

TAREFA 3 

Inglês 

Look how far you’ve come! 

Em nossa última postagem antes do recesso, você encontra a tarefa 7, um 

Round-up para fechar e rever um pouco do que foi visto por nós em período 

remoto. 

E você sabe o que deu origem à expressão de Big Brother? Venha conhecer em 

nossa tarefa 8 o livro 1984, de George Orwell, escolhido para o próximo 

vestibular da UERJ. 

Para finalizar, temos na tarefa 9 uma atividade sobre Friends contando o ano 

de 2020, além de uma natalina envolvendo o clássico Esqueceram de Mim. 

Como tarefa opcional, você encontra Simulados em modelo ENEM (1 a 4) e UERJ 

(1 a 3). Os simulados estão disponíveis nas versões online (Google Forms) e PDF, 

ficando a seu critério escolher qual você prefere utilizar. A versão online é de 

correção automática e os arquivos em PDF têm o gabarito fornecido. 

Se você deixou de realizar alguma atividade em nossa seção de Inglês, ainda há 

tempo! Finalize tudo disponível para, assim, poder preencher adequadamente sua 

autodeclaração oficial de realização das atividades. 

Thank you for coming all this way! 

Happy Holidays! 

 

 

Francês (1o e 2o turnos): 

Você tem quatro atividades bem simples de serem realizadas nesta semana.  

 

Na atividade 10,você verá como agiu a França em relação à restituição dos 

objetos de arte a alguns países do continente africano.  

Na atividade 11, você conhecerá algumas particularidades das cataratas do 

Niágara.  

Na atividade 12, você verá como são vistos os influenciadores no Instagram 

neste período de pandemia.  

mailto:professora.ana.m.ribas@gmail.com


Na atividade 13, você poderá exercitar seu conhecimento sobre a flexão de 

gênero de alguns substantivos e adjetivos.  

 

Bon travail !  

Je vous souhaite une bonne fin d’année !  

 

Francês  (3° turno)    

Esta semana, serão 3 atividades. 8, 8.1 e 8.2. Elas contemplam o 

cotidiano, a gentileza e a pandemia.        

   

 

____________________________________________________ 

Espanhol: 

 

Nesta última semana de postagens antes das férias, você encontrará duas 

atividades a serem realizadas. Caso tenha deixado de fazer alguma das 13 

atividades ao longo dos últimos 3 meses ainda dá tempo de realizá-las antes do 

preenchimento da sua auto declaração.  

 

Atividade nº 12 : 

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/282264/mod_resource/content/1/ATIVI

DADE%20DE%20ESPANHOL%20-%20N%C2%BA%2012%20-

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

 

Atividade nº13: 

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/282265/mod_resource/content/1/ATIVI

DADE%20DE%20ESPANHOL%20N%C2%BA%2013%20-

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

 

NÃO será necessário o envio dos exercícios feitos.  

O gabarito encontra-se sempre ao final dos arquivos. 

 

Para dúvidas:  

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

 

 

TAREFA 4 

 

TAREFA 5 

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/282264/mod_resource/content/1/ATIVIDADE%20DE%20ESPANHOL%20-%20N%C2%BA%2012%20-%203%C2%AA%20S%C3%89RIE.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/282264/mod_resource/content/1/ATIVIDADE%20DE%20ESPANHOL%20-%20N%C2%BA%2012%20-%203%C2%AA%20S%C3%89RIE.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/282264/mod_resource/content/1/ATIVIDADE%20DE%20ESPANHOL%20-%20N%C2%BA%2012%20-%203%C2%AA%20S%C3%89RIE.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/282265/mod_resource/content/1/ATIVIDADE%20DE%20ESPANHOL%20N%C2%BA%2013%20-%203%C2%AA%20S%C3%89RIE.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/282265/mod_resource/content/1/ATIVIDADE%20DE%20ESPANHOL%20N%C2%BA%2013%20-%203%C2%AA%20S%C3%89RIE.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/282265/mod_resource/content/1/ATIVIDADE%20DE%20ESPANHOL%20N%C2%BA%2013%20-%203%C2%AA%20S%C3%89RIE.pdf
mailto:espanhol.h2@cp2.g12.br


 


