
 

 

 Colégio Pedro II - Campus Humaitá II 
7º ano 

 

Semana: 

02/12 a 08/12 

 

PROJETO PEDAGÓGICO DE 

ACOLHIMENTO 
DISCIPLINAS: Desenho, Espanhol, Francês e Língua Portuguesa 
 

 

Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
1 Desenho: 

 

Crie seu Kirigami 

 

 

Moodle 

2 

 

Espanhol: 

 
Olá, queridos alunos! Dessa vez teremos duas 

atividades (4 e 5). Na atividade 4 vocês 

terão um material sobre a língua espanhola 

pelo mundo e as nacionalidades dos países 

que possuem esse idioma como oficial. Já na 

atividade 5 serão apresentados dois vídeos 

que tratam da importância de se aprender 

espanhol e sobre o alfabeto desse idioma que 

é um pouquinho diferente do nosso. 

 

 

Acesse diretamente as atividades 

na aba de espanhol do 7ºanoda 

plataforma Moodle. Ao final das 

atividades, você encontrará as 

respostas.  

3 Francês:  
 

Olá, queridos, alunos! Preparamos mais uma 

atividade para você! Dessa vez, vamos falar 

sobre produção de vídeos para a internet! 

Acesse a página de francês no moodle ou 

clique nos links abaixo, na “tarefa 3”. 

 

Você poderá verificar suas 

respostas no gabarito postado em 

arquivo separado. Se ainda 

restarem dúvidas, use o Fórum da 

atividade 3 no moodle ou escreva 

para o professor 

felipe.dezerto.1@cp2.edu.br. 

4 Língua Portuguesa: 

 
Prezados estudantes, a partir das nossas 

atividades anteriores com interpretação de 

texto, resolvi explorar o tema abordado 

(AMOR) com uma atividade de produção 

textual no gênero Lírico: criação de um 

poema. Usem sua imaginação e criatividade, 

Abraços fraternos a todas e todos. Com 

muito carinho, professora Gilda. 

 

Enviar para o e-mail: 

7anoporthu2@gmail.com 

 



 

TAREFA 1 

 

Olá, alunos! 

Seguimos explorando as possibilidades de Desenho. Preparamos uma nova atividade 

cheia de experimentações! Você encontra a proposta completa na aba da nossa disciplina no 

Moodle. Vamos juntos?! 

Você sabe o que é Kirigami? Já ouviu falar algo sobre isso? Pela semelhança da palavra 

talvez esteja pensando em algo parecido com o Origami, uma arte milenar de dobrar papel e 

criar esculturas, mas no material que preparamos você vai perceber que tem algumas 

diferenças. 

Preparamos um arquivo com todas as explicações que você precisa para começar a se 

aventurar nesse tipo de dobra e recorte de papel! Se você já conhece, não deixe de olhar 

nosso material e conferir nossas dicas. O Kirigami é diverso e sempre podemos explorar novas 

possibilidades. 

No final, crie seu kirigami e mande para gente! 

Se tiver alguma dúvida converse conosco no fórum! 

Ficamos muito felizes em ver as respostas enviadas nas outras atividades e estamos 

ansiosas para ver os novos trabalhos! Nos falamos no moodle! Até! 

 

 TAREFA 2  

 

Na atividade 4 vocês encontrarão um texto e um vídeo sobre quais países têm a língua 

espanhola como idioma oficial e a nacionalidade de quem nasce nesses países. Na atividade 5 

vocês acessarão a dois vídeos, o primeiro traz a opinião de alguns estudantes sobre a 

importância de se aprender espanhol e o segundo  apresentará o alfabeto e sua pronúncia em 

espanhol. 

Na sequência de cada material, teremos umas atividades para conferir se vocês 

aprenderam direitinho. Vamos aprender? Mãos à obra! 

  

TAREFA 3 

 
Na atividade 3 de francês, vocês lerão um texto sobre a produção de vídeos para a 

internet e responderão a questões sobre o texto! Há ainda duas sugestões de vídeos para se 

aprofundar no assunto! Bons estudos! 

 
 



Atividade 3: 

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280133/mod_page/content/1/ATIVIDADE%203_7ano

_2020.pdf 

 

Gabarito da atividade 3: 

 

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280133/mod_page/content/1/ATIVIDADE%203_7ano

_%20GABARITO.pdf 

 

 

TAREFA 4                   

 
PROFESSORA: Gilda Moreira – Língua portuguesa. 
 
 

 Nas duas atividades anteriores, nós trabalhamos a interpretação de texto, a partir da análise de duas 
composições poéticas em verso. A primeira delas foi um poema de Maya Angelou, escritora e poetisa 
estadunidense do século XX; e a segunda foi o fragmento de uma canção do famoso rapper paulista Emicida, 
ambas tratando sobre o AMOR. (Coloco aqui os dois textos trabalhados):  
 
TEXTO I 
 
TOCADA POR UM ANJO 
 
Nós, desacostumados à coragem 
Exilados da graça 
Vivemos encolhidos em conchas de solidão 
Até que o amor deixe seu alto e sagrado templo 
E se revele 
Para nos libertar em vida 
 
O amor nos alcança 
E em seu cortejo vêm os êxtases 
Velhas memórias do prazer 
Antigas histórias de dor. 
Se formos corajosos, no entanto, 
O amor afasta as correntes do medo 
De nossas almas. 
 
Desacostumados por nossa timidez, 
No clarão das luzes amorosas 
Nós ousamos ser corajosos 
E de repente vemos 
Que o amor sacrifica tudo que somos 
E o que seremos 
E, no entento, é só o amor 
Que nos liberta. 

(Maya Angelou: Tradução de Ana Calazans). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[G1] Comentário: Espécie de texto 

literário escrito em versos, organizado por 

estrofe(s), podendo, ou não, apresentar 
rimas, mas com uso de ritmo, melodias, 

métrica e outros recursos da linguagem 

lírica.. 

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280133/mod_page/content/1/ATIVIDADE%203_7ano_2020.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280133/mod_page/content/1/ATIVIDADE%203_7ano_2020.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280133/mod_page/content/1/ATIVIDADE%203_7ano_%20GABARITO.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280133/mod_page/content/1/ATIVIDADE%203_7ano_%20GABARITO.pdf


TEXTO II 

Principia (Emicida) – Trecho 
 

Vejo a vida passar num instante 
Será tempo o bastante que tenho pra viver? 
Não sei, não posso saber 
Quem segura o dia de amanhã na mão? 
Não há quem possa acrescentar um milímetro a cada estação 
Então, será tudo em vão? Banal? Sem razão? 
Seria, sim seria, se não fosse o amor 
O amor cuida com carinho 
Respira o outro, cria o elo 
O vínculo de todas as cores 
Dizem que o amor é amarelo 

É certo na incerteza 
Socorro no meio da correnteza 
Tão simples como um grão de areia 
Confunde os poderosos a cada momento 
Amor é decisão, atitude 
Muito mais que sentimento 
Alento, fogueira, amanhecer 
O amor perdoa o imperdoável 
Resgata a dignidade do ser 
É espiritual 
Tão carnal quanto angelical 
Não tá no dogma ou preso numa religião 
É tão antigo quanto a eternidade 
Amor é espiritualidade 
Latente, potente, preto, poesia 
Um ombro na noite quieta 
Um colo pra começar o dia 

Filho, abrace sua mãe 
Pai, perdoe seu filho 
Paz, é reparação 
Fruto de paz 
Paz não se constrói com tiro 
Mas eu miro, de frente 
A minha fragilidade 
Eu não tenho a bolha da proteção 
Queria eu guardar tudo que amo 
No castelo da minha imaginação 
Mas eu vejo a vida passar num instante 
Será tempo o bastante que tenho pra viver? 
Eu não sei, eu não posso saber 
Mas enquanto houver amor, eu mudarei o curso da vida 
Farei um altar pra comunhão 
Nele, eu serei um com o mundo até ver 
O ponto da emancipação 
Porque eu descobri o segredo que me faz humano 
Já não está mais perdido o elo 
O amor é o segredo de tudo 
E eu pinto tudo em amarelo. 

Considerando os dois textos acima, em que o amor é focalizado em sentido mais filosófico, e o soneto 
abaixo, do poeta do século XX, Vinicius de Moraes, no qual o AMOR é tratado no sentido carnal, isto é, no plano 
concreto da realização amorosa entre um casal, elabore um poema sobre o tema AMOR, a partir do seu 
entendimento e ponto de vista sobre este sentimento. Você pode se inspirar no sentido de amor descrito nos dois 
textos acima, que colocam o sentimento como um bem supremo da humanidade, ou de acordo com o AMOR t ratado 
por Vinícius de Moraes, que pressupõe realização carnal do amor. Mas pode também projetar a sua própria 
concepção particular sobre este sentimento. 

 

 

[G2] Comentário: Composição poética 
(poema) constituído por duas estrofes 

iniciais de 4 versos cada ( duas quadras ou 

dois quartetos), seguidas de outras duas 

compostas por três versos cada ( terceto), 

respectivamente, isto é, nesta ordem, 

contabilizado 14 versos ao todo, conforme 

se verifica no texto de Vinícius de Moraes. 



TEXTO III 

SONETO DE FIDELIDADE 

De tudo, ao meu amor serei atento 

Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto 

Que mesmo em face do maior encanto 

Dele se encante mais meu pensamento. 

 

Quero vivê-lo em cada vão momento 

E em louvor hei de espalhar meu canto 

E rir meu riso e derramar meu pranto 

Ao seu pesar ou seu contentamento. 

 

E assim, quando mais tarde me procure 

Quem sabe a morte, angústia de quem vive 

Quem sabe a solidão, fim de quem ama 

 

Eu possa me dizer do amor (que tive): 

Que não seja imortal, posto que é chama 

Mas que seja infinito enquanto dure. 

(Vinicius de Moraes) 

ATENÇÃO: Use sua criatividade e explore a estrutura comumente utilizada para os textos em forma de 
poema. Capriche em sua criação. Sua composição poética poderá ser escolhida, futuramente, para outra atividade 
nossa, que seria um Concurso de Poesia, englobando todas as turmas do sétimo ano do Humaitá II. Fique á 
vontade para imaginar e estilizar sua obra. Dê um título à sua composição e coloque-a no espaço abaixo. 

Cuide-se e cuide de sua família, Com amor e muito afeto, professora Gilda. 

 

 

 

 

 

[G3] Comentário: Texto organizado por 

versos e estrofes, contendo rimas ou não, 

mas mantendo um ritmo, a partir de uma 

elaboração estética da linguagem.. Difere 

de poesia por esta ser independente de 

estrutura  fechada, A poesia pode estar em 

narrativa , em versos ou em outras 

expressões artísticas em geral, para além da 

arte da Literatura . 


