
 

E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º BIMESTRE 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Filosofia Série:   1° Ensino Médio 

Professora Damiane Semana:  15 a 19 de fevereiro 

Tema da aula A Filosofia e o filosofar  Equivalente: 2 aulas 

Habilidades: 

Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas 

linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos 

históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. 
 

• Conteúdo: 

As origens da Filosofia e a atitude filosófica; os períodos e os campos de investigação 

da atividade filosófica. 

• Atividade a ser realizada: 

Afinal, o que é Filosofia? 

Etimologicamente falando ... 

Philo: amor, amizade; sentimento relacionado a uma qualidade do objeto. Distingue-se 
do amor Eros (relacionado ao prazer) e do amor ágape (gratuito, incondicional). 

Sophia: sabedoria, podendo esta ser entendida como o uso efetivo da informação (o 
que) e do conhecimento (o por quê). 

Segundo alguns autores a Filosofia é ... 

Reflexão teórica e crítica sobre os conhecimentos e as práticas, buscando seus 
fundamentos. ( Marilena Chauí) 

Reaprender a ver o mundo. ( Merleau - Ponty) 

Atitude vinda de uma reflexão radical, rigorosa, de conjunto. (Dermerval Saviani) 

• Atividade a ser realizada: 

Com base nos conceitos apresentados, responda: 

O que é ter uma atitude filosófica? 

• Instrumento para verificação da aprendizagem:  
• Registre a resposta da questão proposta e encaminhe para o e-mail 

dami.petrucci@gmail.com ou entregue na escola até o dia 23 de fevereiro. 
• Nas aulas presenciais iremos socializar e discutir sobre as respostas das 

atividades propostas em estudo remoto. 

         

mailto:dami.petrucci@gmail.com


    E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                              1º bimestre 
ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 
Disciplina GEOGRAFIA Série: 1ºA, B, C, D  

Professor Fabiana Almeida Semana: 15 a 19/02 

Tema da 
aula 

-CMSP- Formas de representação 
e pensamento espacial. 
-Caderno do aluno- As narrativas e 
as linguagens da área de Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas na 
compreensão de diferentes ideias, 
eventos e processos.  

Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  
Caderno do aluno- (EM13CHS101) Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e 
narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias 
filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais. 
CMSP- (EF08GE15) Comparar e classificar regiões do mundo. 
 
Conteúdos: 
Caderno do aluno- As relações entre espaço, sociedade, natureza, trabalho e tempo; 
Transformações antrópicas no meio físico em diferentes sociedades. 
CMSP- Formas e representações. 
 
Atividade a ser realizada: 
Caderno do aluno 
1-Procurar no dicionário o significado da palavra antropizada. 
2-- Leitura e análise de imagens da página 237, responder questões A, B, C,D 
 
Obs: Enviar respostas e dúvidas via whatsapp (13) 988103004 
CMSP- Atividade do CMSP (Responder através do CMSP para computar presença) 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem:  
Caderno do aluno 
Os alunos resolverão no caderno as seguintes questões: 
 - Análise de imagens para comparar os eventos geográficos 
 - Compreender as alterações antrópicas 
 - Verificar as mudanças no meio ambiente 
 
CMSP- Responder a questão proposta sobre a aula no próprio CMSP. 
  
Objetivo da atividade e data de entrega:  



Objetivo - Protagonismo, isto é, você, como personagem principal das ações voltadas 
para a resolução de problemas reais, com a sua participação efetiva e construtiva dentro 
e fora da escola, assumindo uma voz ativa nas decisões da sua vida e na sociedade. 
Esperamos que você, aluno, possa assumir-se como sujeito responsável por suas ações 
e pelo meio ambiente. 
 
Data de entrega - 22/02, enviar as atividades via e-mail 
fabianaalmeidasantos@professor.educacao.sp.gov.br 
Dúvidas: (13) 988103004 
 
Atenção: 
1- Estas atividades são obrigatórias para todos os alunos presenciais e não presenciais, 
que assistam ou não as aulas presenciais ou remótas. 
2- Devem ser feitas para a conferência quando houver aula presencial caso o aluno não 
disponibilize de outros meios para envio. 
Obs: Os alunos que não voltarão presencialmente para a escola e/ ou que não tenham 
equipamento eletrônico para acompanhar as aulas remotas (e que já comunicaram a 
direção da escola) deverão fazer por escrito em folha de papel almaço e deixar na 
secretaria da escola. 
 
Colocar na folha de atividades 
Nome da escola 
Nome completo 
Atividades de geografia (semana de 15 a 19) 
-Todas as atividades deverão ser preferencialmente enviadas digitadas (somente serão 
aceitas escritas em casos em que o aluno não possua internet, computador) 
 
 
 
Bom Trabalho! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                      1º bimestre-2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina HISTÓRIA Série: 1º A, B, C, D 

Professor ADOLFO Semana:  15 a 19 de fevereiro 

Tema da aula 1 – (CMSP) Colonialismo e 
Resistência na África e na 
Ásia.                                                   

Equivalente:  02 aulas 

 

Habilidade: 1 – EF09HI14 – Caracterizar e discutir as dinâmicas do colonialismo no continente 

africano e asiático e as lógicas de resistência das populações locais diante das questões 
internacionais. 

 
Conteúdo: Imperialismo caracterizado por uma política de expansão de uma nação sobre outra, 

e sua manifestação no século XIX, chamada também de neocolonialismo. 

 

Atividade a ser realizada:  Promover uma interação com os alunos a fim de apresentar o 
contexto social, político e econômico que favoreceu o processo de colonização da África e Ásia 
entre os séculos XIX e XX, caracterizando o Imperialismo europeu sobre estes continentes e               
recuperar conteúdos. Mesmo aquele que não participar da aula terá condições de identificar 
esses tópicos por meio da leitura abaixo:  

 

Denomina-se “neocolonialismo” o processo de dominação política e econômica instituído 
pelas potências capitalistas emergentes (Reino Unido, Arábia e Bélgica, Estados Unidos, 
Prússia, França e Itália) sobre a África, Ásia e Oceania e ao longo do século XIX e início do 
século XX. 
Ao mesmo tempo em que o capitalismo industrial foi desbaratado pelo capitalismo financeiro, 
teremos na Europa e nos EUA um crescimento muito grande da indústria, o qual gerou um 
excedente de produção sem precedentes. 
Dessa forma, o aumento dos parques industriais e a capitalização fizeram com que aquelas 
potências buscassem o alargamento de seus mercados e procurassem matéria-prima 
disponíveis a baixo custo e, por esse motivo, almejavam fazer das áreas dominadas em grandes 
mercados de consumo de seus produtos industrializados e, ao mesmo tempo, polos de 
fornecimento de matéria-prima. 
Não obstante, a colonização avivava a economia das metrópoles com carvão, ferro e petróleo; 
produtos alimentícios, carentes na Europa, onde surgira o argumento civilizacionista de que se 
deve levar o progresso da ciência e da tecnologia ao mundo, mote que era reforçado pela teoria 
do darwinismo social, de Hebert Spencer, segundo o qual a Europa representava o auge do 
desenvolvimento das sociedades humanas. Em compensação, a África e a Ásia eram 
consideradas como sociedades incivilizadas. 
Dentre os países que se lançaram a conquista neocolonialista, o mais bem sucedido fora a 
Inglaterra, a qual foi capaz de fundar um verdadeiro Império Colonial. Sem espanto, com a 



industrialização inglesa, no século XVIII, grandes empresas se constituíram e monopolizaram a 
produção. 
Como resultado, todo o continente africano foi conquistado, exceto à Etiópia e a Libéria. Na Ásia, 
apesar de toda resistência, não foi diferente: a abertura dos mercados chineses teve seu inicio 
com Guerra do Ópio (1839-42) e terminou com o Tratado de Pequim (1860), responsável por 
abrir onze outros chineses, bem como aumentar as vantagens dos comerciantes estrangeiros. 
O Japão impediu durante séculos a presença estrangeira em seus territórios. Contudo, na 
segunda metade do século XIX, as tropas dor EUA forçam a abertura econômica japonesa, tal 
qual ocorrera no caso chinês. Por fim, somente no século XX que as colônias conseguiram suas 
independências, algumas ainda na década de 1970 e, em todas estas ex-colônias, encontramos 
sérios problemas sociais e econômicos. 
O termo imperialismo é utilizado para referir-se às práticas da política em que uma nação 
buscava promover uma expansão territorial, econômica e/ou cultural sobre outra nação. A 
utilização da palavra imperialismo pode ocorrer em contextos atuais como, por exemplo, quando 
um país resolver intervir militarmente em outro. 
O termo “imperialismo” também é muito utilizado para fazer referência ao processo de 
colonização da África, Ásia e Oceania, que se iniciou na segunda metade do século XIX. Esse 
processo também é conhecido entre os historiadores como neocolonialismo.  
 
Atividade a ser desenvolvida: 
Utilizar o livro de História “História passado e presente”, volume 3, disponível na escola, e fazer 
a leitura do texto: “Ciência e racismo”, página 15, e resolver os seguintes exercícios: 

1- Elabore um glossário com os seguintes termos: racismo, preconceito e discriminação. 
2- De acordo com o texto o que foi o racismo científico. 
3- Qual a justificativa para o neocolonialismo. 
4- Monte uma lista com os grupos sociais ou étnicos que você considera como as principais 

vítima dessas práticas no Brasil. 
5- Elabore propostas para impedir a perpetuação dessas práticas na sociedade. 
6- Para você o que vem a ser Imperialismo e se isso ocorre na atualidade. 
7- Qual a razão econômica para a penetração europeia na África e na Ásia. 

 
 
ATENÇÃO: 
 

a) Atividade a ser realizada obrigatoriamente para todos os alunos presenciais ou 
não presenciais, que assistem ou não assistem as aulas presenciais ou as 
remotas. 

b) Devem ser feitas no caderno para a conferência quando da aula presencial 
conforme horário da escola a ser disponibilizado em breve. 

 
 
Obs.: Sugestão de leitura de texto disponível na Internet em www.todamateria.com.br sob o título 

“neocolonialismo”, e www.brasilescola.uol.com.br sob o título “Imperialismo”. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.todamateria.com.br/
http://www.brasilescola.uol.com.br/


                     E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                              1º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Sociologia Série: 1ºA, 1ºB, 1ºC, 1º D 

Professor Fabiana Almeida Semana: 15 a 19 

Tema da 
aula 

11/02-CMSP- Tutorial  
. Aplicativo CMSP 
. Funcionalidades 
. Site do CMSP 
. Conteúdo integrado 
 
Caderno do aluno 
. As narrativas e as linguagens da 
área de Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas na compreensão 
de diferentes ideias, eventos e 
processos. 

Equivalente: 2 aulas 

 

Caderno do aluno 

Habilidades: (EM13CHS101) Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e 

narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias 

filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, 

sociais, ambientais e culturais. 

Conteúdos: 

1- Padrões e normas em distintas sociedades: na cultura, no poder, 

na cidadania e no trabalho. 

Atividade a ser realizada: 

Aula interativa com os alunos, será utilizada a técnica de perguntas e respostas sobre o 

conteúdo abordado.  

1- Observar tabela da página 305, responder questão da página 306 (1º momento a, b, 

c e questões).  

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

OS ALUNOS RESPONDERÃO NO CADERNO AS SEGUINTES QUESTÕES: 



- Como os tributos (impostos, taxas, contribuições) se inserem no contexto de uma 

sociedade. 

Objetivo das atividades e conteúdos e data de entrega: 

Objetivo: Que os conhecimentos possam ser úteis para a resolução de problemas e 

que podem ajudar na sua formação tanto para a vida pessoal, quanto para a vida 

coletiva.  

Esta atividade contribui com sua formação pessoal e intelectual. 

Data de entrega- 22/02, enviar as atividades via e-mail 

fabianaalmeidasantos@professor.educacao.sp.gov.br 

Dúvidas: (13) 988103004 

Atenção: 

1- Estas atividades são obrigatórias para todos os alunos presenciais e não presenciais, 

que assistam ou não as aulas presenciais ou remótas. 

2- Devem ser feitas para a conferência quando houver aula presencial caso o aluno não 

disponibilize de outros meios para envio. 

Obs: Os alunos que não voltarão presencialmente para a escola e/ ou que não tenham 

equipamento eletrônico para acompanhar as aulas remotas (e que já comunicaram a 

direção da escola) deverão fazer por escrito em folha de papel almaço e deixar na 

secretaria da escola. 

-Colocar na folha de atividades 

Nome da escola 

Nome completo 

Atividades de geografia (semana de 15 a 19) 

-Todas as atividades deverão ser preferencialmente enviadas digitadas (somente serão 

aceitas escritas em casos em que o aluno não possua internet, computador) 

 

 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bom Trabalho! 

 

  

 

 

 

 

 


