
E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º BIMESTRE 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Filosofia Série:   1° Ensino Médio 

Professora Damiane Petrucci de Rezende Siles Semana:  22 a 26 de fevereiro 

Tema da 
aula 

Filosofia: história e campos de 

investigação  
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: 

Campos de investigação filosófica 

Teoria do conhecimento / Epistemologia - Estudo dos diversos modos e possibilidades 
ou não, do conhecimento. 

Ética - Estudo dos princípios que norteiam as ações e valores humanos, estabelecendo 

ou criticando as noções morais de certo e errado, justiça etc. 

Estética - Reflexão dos critérios da arte, bem como a problematização dos valores 

estéticos e da relevância do processo artístico para os seres humanos. 

Filosofia Política - Investigação filosófica sobre as formas de governo, a noção de 

justiça e as normas que regulam a convivência social. 

Filosofia da Ciência - Reflexão sobre a natureza do conhecimento científico, seus 

métodos, o valor de suas afirmações e as consequências de suas abordagens e 

aplicações 

Reflita e responda: 

Escolha um campo de investigação filosófica e aprofunde o seu conhecimento, na 

sequência descreva como esse campo de investigação interfere no seu cotidiano. 

• Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Registre a resposta da atividade proposta e encaminhe para o e-mail 
dami.petrucci@gmail.com ou entregue na escola até o dia 02 de março. 

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: 1º A, 1º B, 1ºC, 1º D 

Professor Fabiana Almeida  Semana: 22/02 a 26/02 

Tema da 
aula 

CMSP-Formas de representação e 
suas informações geográficas 
(parte 2) 
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 

 

Obs: As atividades do CMSP deverão ser respondidas direto no CMSP, com o professor que 

estiver acompanhando a aula. 

 

CMSP- Habilidades: Comparar e classificar diferentes regiões do mundo com base em 

informações populacionais, econômicas e socioambientais representadas em mapas 

temáticos e com diferentes projeções cartográficas. 

CMSP- Conteúdo- Formas de representação e pensamento espacial. 

 

Para Casa 

Caderno do aluno- Habilidade- (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 

 

Caderno do aluno- Conteúdos:  Tempo e espaço. As relações entre espaço, sociedade, 

natureza, trabalho e tempo; Transformações antrópicas no meio físico em diferentes 

sociedades. 

 

Caderno do aluno- Atividade a ser realizada: 

Leitura de texto-, “São Paulo precisa redescobrir a relação com seus rios” (página 238) 

 - Responder questões da página 237 (2º momento) sobre o texto acima. 



Instrumento para verificação da aprendizagem:  

 - Leitura do texto. 

- Fazer uma reflexão individualmente sobre relação das alterações antrópicas com os 

rios da cidade de São Paulo. 

- Caderno do aluno (Currículo em ação), disponível on-line, compartilhado no whtssap 

da sala. 

 

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- 02/03 

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 remotas. 

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 22/02 a 26/02) 

Obs: Todas as atividades deverão ser preferencialmente enviadas digitadas (somente 

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

Esta atividade contribui com sua formação pessoal e intelectual. 

 



                              E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                      1º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

Professor ADOLFO Semana: 22 a 26 de fevereiro 

Tema da aula Resistências ao 
Imperialismo na África e na 
Ásia 

Equivalente:  02 aulas 

Habilidade: – 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 e as formas de 

resistência pelos povos da África e da Ásia. 

 

Atividade a ser realizada:  Promover uma interação com os alunos a fim de recuperar conteúdo 
e 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 sua exploração.  Mesmo aquele que não participar da aula terá condições de 
identificar esses tópicos por meio da leitura abaixo:  

 
A Segunda Revolução Industrial pode ser vista tanto na economia quanto na sociedade. O 
desenvolvimento tecnológico propiciou a produção em massa e uma nova forma de organização 
do trabalho, dando origem a novas relações entre os empregadores e empregados. Com o 
monopólio das grandes empresas, que, sozinhas, dominavam o mercado, houve concentração 
do capital e desvalorização da mão de obra. 
Houve a substituição do ferro pelo aço, que passou então a ter um papel fundamental nas 
indústrias. O aço passou a ser utilizado nas ferrovias, na indústria naval e na fabricação de 
armamentos, por exemplo. 
Nessa foram desenvolvidos remédios, fertilizantes, adubos, papel e uma diversidade de 
produtos que modificaram a vida das pessoas. 
A eletricidade que, antes, limitava-se apenas ao desenvolvimento de pesquisas laboratoriais, 
agora faz parte não só das indústrias, mas também do dia a dia de toda a população. 
A substituição da energia a vapor pela energia elétrica possibilitou o melhor desenvolvimento 
das indústrias, bem como permitiu criar diversos instrumentos que facilitariam a produção. A 
eletricidade passou a ser utilizada também para iluminação e transporte, com o trem elétrico, 
e possibilitou diversos avanços no campo da comunicação. 
O uso do petróleo como fonte de energia também foi responsável por diversas alterações na 
sociedade e na indústria. Surgiram, nesse período, os motores de combustão, a gasolina e a 
gás. A substituição gradativa do carvão pelo petróleo gerou um novo significado à indústria, pois 
o uso do segundo possibilitou produção maior quando comparada à que utiliza o primeiro como 
fonte de energia. 
A introdução desses elementos na indústria durante a Segunda Revolução Industrial permitiu 
o aumento da produção de alimentos com as técnicas inseridas na produção agrícola. Essa, 
que antes era de subsistência, em sua maior parte passa a atender o mercado consumidor. 
Com os interesses das nações industrializadas pelas possibilidades econômicas da África, 
iniciou-se uma verdadeira corrida para a ocupação do continente. Essa corrida acabou 
resultando na Conferência de Berlim, que estipulou algumas normas para essa ocupação e 
promoveu a divisão do continente africano entre esses países interessados em colonizá-lo.  A 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/fontes-energia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/funcionamento-motor-combustao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/carvao-mineral.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/agricultura-5.htm


conquista do continente africano foi justificada pelas potências europeias a partir de um discurso 
civilizatório. As nações industrializadas da Europa afirmavam que seu domínio visava levar a 
“civilização” para locais remotos. Além disso, alegavam que levariam as benesses da 
modernidade para os povos considerados “atrasados” e que também difundiriam os valores do 
cristianismo entre eles. 
O grande interesse dessas nações europeias era explorar os recursos que o continente africano 
oferecia, como também aproveitar as possibilidades econômicas que esses novos mercados 
consumidores obtidos à força trariam. 
A conquista da África foi relativamente fácil para as nações europeias. As missões de 
missionários e de exploradores haviam gerado um certo conhecimento da geografia africana e 
dos reinos estabelecidos nas diferentes partes do continente. Isso possibilitou aos europeus 
explorar as fraquezas e vulnerabilidades de cada local. 
A chegada dos europeus naturalmente resultou em diversos movimentos de resistência, que 
pipocaram em diferentes partes da África. No entanto, esses movimentos provocaram uma 
reação militar das nações europeias. Como os europeus possuíam tropas profissionais e 
armamento de guerra moderno, a vitória dos invasores aconteceu rapidamente. 

 

 
Atividade a ser realizada:  

Você leu o texto acima, assistiu a aula do CMSP, então responda ao seguinte 
questionamento:  

1) Analise a charge acima.  O que está sendo representado? 
2) Essa imagem contextualiza a época em questão? Por quê? Justifique sua 

resposta. 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem: registro no caderno de História. 

Data de entrega: Em breve fornecerei um e-mail para postagem das atividades. 

 

OBS: 1) A atividade proposta refere-se à aula ministrada no CMSP no dia 17 de fevereiro.  Em 

caso de dúvida, reassista a aula através de repositório do canal ou pelo Youtube. 

2) Sugestão de leitura de texto disponível na Internet em www.educamaisbrasil.com.br sob o 
título “Neocolonialismo”,  www.mundoeducacao.uol.com.br sob o título “Movimentos de 
resistência ao neocolonialismo na África” e www.preparaenem.com.    sob o título 
“Neocolonialismo na África e a Conferência de Berlim” e www.brasilescola.com.br sob o título 
“Segunda Revolução Industrial”. 

http://www.educamaisbrasil.com.br/
http://www.mundoeducacao.uol.com.br/
http://www.brasilescola.com.br/


E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                              1º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

Professor Fabiana Almeida Semana: 22 a 26/02 

Tema da 
aula 

CMSP- Somos todos padrãozinho 
Caderno do aluno- As narrativas e 
as linguagens da área de ciências 
humanas e sociais 

Equivalente:  
2 aulas 

 

Obs: As atividades do CMSP deverão ser respondidas direto no CMSP, com o professor que 

estiver acompanhando a aula. 

 

CMSP- Habilidade- 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. 

 

Para Casa 

Caderno do aluno - Habilidade: (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. 

 

Caderno do aluno- Conteúdos:  Padrões e normas em distintas sociedades: na cultura, 

no poder, na cidadania e no trabalho. 

 

Caderno do aluno- Atividade a ser realizada: 

- Páginas 306, 307, 308 (atividade 1) do caderno do aluno. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

-  Ler os textos  

-Analisar os gráficos  

-Responder questões 

-Correção da atividade 



Objetivo: Gráficos, juntamente com tabelas, compõem um tipo de linguagem muito 

importante na Sociologia porque apresentam dados a serem o ponto de partida para 

investigações, corroboração ou refutação de argumentos e expressão de resultados de 

pesquisas. Logo, o domínio da leitura desse tipo de linguagem pelos estudantes é uma 

habilidade de destaque no conjunto daquelas que são fundamentais para atitudes 

sociológicas por parte deles. 

 

 

Data de entrega: 01/03 

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 remotas. 

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 sociologia (semana de 22/02 a 26/02) 

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

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

 

Esta atividade contribui com sua formação pessoal e intelectual. 

 

Bom Trabalho! 


