
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                              1º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina FILOSOFIA Série:  3EM – A B C 

Professor JORGE ALVES DE OLIVEIRA Semana: 22 a 26 de fev. 

Tema da aula 1. O que é Filosofia? (Caderno São 
Paulo Faz Escola - CSPFE)                                
2. A Espontânea Filosofia (Centro de 
Mídias São Paulo - CMSP) 

Equivalente: 2 AULAS 

Habilidades: 
1. Identificar a presença da filosofia no cotidiano. (CSPFE) 

2. Estabelecer distinção entre o filosofar espontâneo, próprio do senso comum e o filosofar propriamente dito, 
típico dos filósofos especialistas. (CMSP) 

 
Conteúdos: 

1. Filosofia. 
2. Filosofia e o Cotidiano. 
3. O Senso Comum e o Filosofar. 

 
Obs.: Fique atento porque são dois temas diferentes e duas habilidades, também diferentes, mas que estão 
interligadas.  
 
Contextualização: 
“Papo cabeça”, “falou bonito”, “filosofou!” são expressões dirigidas àqueles/aquelas que dizem algo sobre um tema 
ou um acontecimento fora da normalidade, fora do esperado. Os temas e os acontecimentos são os mesmos para 
todos e, neste momento histórico proporcionado pelas mídias, há um volume imensurável de situações e eventos que 
dificultam um olhar mais atento, uma análise mais profunda, uma experiencia mais particularizada. Dessa forma as 
opiniões, as ações continuamente repetidas passam ser ideias de todos e, muitas vezes repetidas como e fossem 
originais. Daí o espanto, o riso, o deboche, por vezes, o silêncio quando alguém diz ou faz algo diferente de todos. E, 
o diz ou faz a partir de estudos, análises, pesquisas sendo reconhecido como aqueles/aquelas que formam opinião, 
que produzem ideias, que sinalizam comportamentos. O ponto chave de tudo isto é perceber que os temas sobre a 
vida (antropologia, metafísica), sobre a sociedade (política, ética, economia, estética), precisam de um tratamento que 
vá além da mera especulação e achismos, fazendo assim com que haja sentido e significado para a existência humana. 
(teoria do conhecimento)   
 
 
Leia o texto abaixo e anote em seu caderno: 
 
O que é o TEMPO tratado pelo filósofo e teólogo Agostinho de Hipona 
 
Considerações sobre a idéia de tempo em Sto. Agostinho, Hume e Kant (Marcelo Carbone Carneiro) 
 
Agostinho diz que o passado não existe mais, o futuro ainda não chegou e o presente torna-se pretérito a cada 
instante. O que seria próprio do tempo é o não ser. O passado existe, por força de minha memória, no presente. Da 
mesma forma, o futuro existe, por força da expectativa de que as coisas ocorrerão, no presente. E o presente seria a 
percepção imediata do que ocorre. Os tempos são três: presente das coisas passadas, presente das coisas futuras e 
presente das coisas presentes. Portanto, o tempo é subjetivo, pois o modo como nos referimos às coisas depende 
totalmente de elementos internos (memória, expectativa, sentimento, etc), a apreensão ontológica do tempo não é 
possível. O que colocamos em relações temporais são impressões mentais - tempo passado, memória; tempo futuro, 
expectativa; tempo presente, passado presente e futuro presente.  
 



Agora identifique como o compositor Renato Russo fala sobre o Tempo, anote em seu caderno.  

Tempo Perdido (Legião Urbana) 

Todos os dias quando acordo 
Não tenho mais 
O tempo que passou 
Mas tenho muito tempo 
Temos todo o tempo do mundo 

Todos os dias 
Antes de dormir 
Lembro e esqueço 
Como foi o dia 
Sempre em frente 
Não temos tempo a perder 

Nosso suor sagrado 
É bem mais belo 
Que esse sangue amargo 
E tão sério 
E selvagem! Selvagem! 
Selvagem! 

Veja o sol 
Dessa manhã tão cinza 
A tempestade que chega 
É da cor dos teus olhos 
Castanhos 

Então me abraça forte 
E diz mais uma vez 
Que já estamos 
Distantes de tudo 
Temos nosso próprio tempo 
Temos nosso próprio tempo 
Temos nosso próprio tempo 

Não tenho medo do escuro 
Mas deixe as luzes 
Acesas agora 
O que foi escondido 
É o que se escondeu 
E o que foi prometido 
Ninguém prometeu 
Nem foi tempo perdido 
Somos tão jovens 

 
Agora a Atividade a ser entregue: 

1. A visão sobre o Tempo é igual para os dois autores? Onde se aproximam, onde se separam. 
2. Qual das duas visões sobre o Tempo está mais próxima daquela que as pessoas dizem no dia a dia? 
3. Você vê alguma relação entre esta atividade sobre o Tempo, os temas da aula e as habilidades? Justifique a 

sua resposta.   
  
Enviar para o e-mail jorgealveso@professor.educacao.sp.gov.br até o dia 26 de fevereiro de 2021. Evite fotos do 

caderno. Opte por digitar a atividades usando o celular ou o notebook. Salvar como: nome da Atividade.Seu 

primeiro nome. Filo 22-26 fev 

 

Obs.: Os alunos que não voltarão presencialmente nas atividades presenciais da escola e/ou que não tenham 

equipamento eletrônico para acompanhar as aulas remotas (e que já comunicaram à Direção da Escola), deverão 

fazer por escrito em folha de papel almaço e deixar na secretaria da escola.  

 

Obs.2. : Lembrete para todos. Na atividade a ser entregue, colocar no alto, no início do trabalho.  

Nome da Escola EE Dr. Alfredo Reis Viegas) 

Seu nome completo e sua turma 

Atividade de Filosofia - Semana 22 a 26 de fevereiro 

  

 
 
Referência Bibliográfica: 

Caderno do Aluno - Área de Humanas - Filosofia P. 203 até 206. SEDUC – SP. 
CHAUÍ, Marilena. Introdução à Filosofia. São Paulo: Ed. Moderna. 2019. 

mailto:jorgealveso@professor.educacao.sp.gov.br


 

E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina GEOGRAFIA Série: 3º A, 3º B, 3º C 

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

Tema da 
aula 

CMSP- Regionalização do espaço mundial 
 
Caderno do Aluno-REGIONALIZAÇÃO DO 
ESPAÇO MUNDIAL 

Equivalente: 2 aulas 

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

a aula. 

CMSP- Habilidade- Comparar e diferenciar os critérios de regionalização mundial 

 

Caderno do aluno- Habilidades: Comparar e diferenciar os critérios de regionalização mundial, 

considerando as intencionalidades sociais, políticas e econômicas que as envolvem. 

 

Caderno do aluno- Conteúdos: Regionalização  

 

Caderno do aluno-Atividade a ser realizada: 

Confecção de tabela, página 99. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

-Atividade do caderno do aluno. 

- Propor que, individualmente, o(a)s estudantes pesquisem em livros didáticos, jornais ou em redes sociais 

e plataformas digitais, informações e dados sobre os indicadores destacados dos países na tabela. 

-Correção da atividade. 

 

Objetivo: 

Retomar os estudos referentes a regionalização do espaço mundial, iniciado nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental, promover a análise da dimensão espacial dos fenômenos e acontecimentos que marcaram o 

continente e o mundo, no passado e na atualidade.  

Esta atividade contribui com sua formação pessoal e intelectual. 

 

 

 



Data de entrega 

22/02 a 26/02 

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 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 á 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) 

-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 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina HISTÓRIA Série: 3º A, B e C 

Professor ADOLFO Semana: 22 a 26 de fevereiro 

Tema da aula Imperialismo: dominação na 
África e na Ásia. 

Equivalente:  02 aulas 

Habilidade: Analisar criticamente as justificativas ideológicas apresentadas pelas grandes potências para interferir 
nas várias regiões   do planeta (sistemas modernos de colonização, imperialismo, conflitos atuais). 
 

Conteúdo: Imperialismo e resistências. 

 
Atividade a ser realizada:  Promover uma interação com os alunos a fim de recuperar conteúdo apresentando o 
contexto social, político e econômico que favoreceu o processo de colonização d África e da Ásia, entre os séculos 
XIX e XX, caracterizando o Imperialismo europeu sobre esses continentes.  Mesmo aquele que não participar da 
exposição terá condições de identificar esses tópicos por meio da leitura abaixo:  
 
Com a chamada Segunda Revolução Industrial na Europa, da segunda metade do Século XIX ao início do Século XX, 
as potências industriais da Europa, mais os Estados Unidos e o Japão passaram a disputar novas colônias para 
fornecer matérias-primas para suas fábricas além de novos mercados.  
As potências europeias estavam disputando entre si a “Partilha da África e da Ásia”, a Inglaterra vivia a Era 
Vitoriana, onde vivia seu maior apogeu, um império com colônias em todo planeta ou então seus produtos 
industrializados vendidos em todo planeta e outra marca do período vitoriano foi a grande moralidade inglesa, imposta 
pela Rainha Vitória (1819-1901). 
Para justificar a dominação sobre os outros povos, os europeus fizeram o discurso do “Darwinismo Social” onde se 
dizia natural uma nação mais desenvolvida tecnologicamente explorar um povo com uma cultura mais primitiva. (Era 
uma alusão a teoria da Origem das Espécies de Darwin, onde se fala de seleção natural das espécies, em que diz que 
as espécies mais aptas ao meio sobrevivem e as menos aptas desaparecem). Outro argumento era o etnocentrismo 
de que o europeu na verdade estava fazendo um favor aos africanos e asiáticos ao levar sua cultura cristã superior a 
eles. Neste período surgem livros como “Tarzan o homem das selvas”de Edgar Rice Burroughs (1875-1950), onde 
destaca a superioridade do homem branco sobre os outros seres e homens (racismo puro). E o “Livro das Selvas” de 
Rudyard Kipling (1865-1936) em que dizia que o homem branco tinha o fardo a civilização para os selvagens. 
Era o capitalismo selvagem, o lucro a qualquer preço, hoje a maioria das guerras civis na África e na Ásia foi fruto 
do neocolonialismo, na África criaram-se países onde não havia. Juntando tribos rivais que depois de conseguirem a 
independência das nações europeias passaram a guerrear entre si. É o chamado tribalismo. 
 A ocidentalização do mundo africano arrasa com suas estruturas tradicionais, deixando um rastro de miséria e, 
acima de tudo, a perda da identidade cultural da raça. 
 
Atividade a ser realizada:  
 
Você leu o texto acima, assistiu a aula do CMSP então responda às questões abaixo. 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem: registro no caderno de História. 

 

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



 
 
1 - Analisando-se a charge no contexto do neoimperialismo do século XIX, é correto afirmar:  
A) Os lucros oriundos da exploração do continente africano foram todos investidos na Primeira Revolução Industrial 
inglesa e continental. 
B) A principal motivação dos europeus ao subjugar regiões em estágio de desenvolvimento inferior era a de criar 
condições para trocas que atendessem aos interesses tanto do colonizador quanto do colonizado.  
C) A generalização da democracia política ocorreu nas colônias afro-asiáticas, o que garantiu a participação das 
populações locais na vida pública.  
D) As colônias forneciam força de trabalho a preços mais baixos do que aqueles pagos aos operários europeus, além 
de fornecer matéria-prima para as indústrias, proporcionando altos lucros às potências europeias. 
2 - (FGV) O genocídio que teve lugar em Ruanda, assim como a guerra civil em curso na República Democrática do 
Congo, ou ainda o conflito em Darfur, no Sudão, revelam uma África marcada pela divisão e pela violência. Esse estado 
de coisas deve-se, em parte,  
a) às diferenças ideológicas que perpassam as sociedades africanas, divididas entre os defensores do liberalismo e os 
adeptos do planejamento central.  
b) à intolerância religiosa que impede a consolidação dos estados nacionais africanos, divididos nas inúmeras 
denominações cristãs e muçulmanas.  
c) aos graves problemas ambientais que produzem catástrofes e aguçam a desigualdade ao perpetuar a fome, a 
violência e a miséria em todo o continente.  
d) à herança do colonialismo, que introduziu o conceito de Estado-nação sem considerar as características das 
sociedades locais.  
3 - A conquista da Ásia e da África, durante a segunda metade do século XIX, pela principais potências imperialistas 
objetivava: 
a) a busca de matérias primas, a aplicação de capitais excedentes e a procura de novos mercados para os 
manufaturados. 
b) a implantação de regimes políticos favoráveis à independência das colônias africanas e asiáticas. 
c) o impedimento da evasão em massa dos excedentes demográficos europeus para aqueles continentes. 
d) a implantação da política econômica mercantilista, favorável à acumulação de capitais nas respectivas Metrópoles. 
4) De acordo com seu conhecimento qual a situação da Ásia na atualidade? 
 

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.portalsaofrancisco.com.br sob o título “Neocolonialismo, 
colonialismo, política, história”,  www.revistas.usp.br sob o título “Neocolonialismo na África”.  

 
 
 

Bom Trabalho! 

 

 

 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/
http://www.revistas.usp.br/


 

 

E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º BIMESTRE 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Sociologia Série:   3° Ensino Médio 

Professora Damiane Semana: 22 a 26 de fevereiro 

Tema da aula Será que tudo é natural? Equivalente: 2 aulas 

 

• Habilidades: 

Desenvolver o espírito crítico e a capacidade de observação da sociedade. 

• Conteúdo: 

Retomada: Senso comum e senso crítico 

• Atividade a ser realizada: 

 

O senso comum é o pensamento que costumamos repetir porque “sempre foi assim”. Em outras palavras, o 

senso comum é um pensamento passado de geração em geração e que, diferentemente do pensamento 

científico, nunca foi testado, questionado ou teve suas informações verificadas. Porém, são pensamentos e 

comportamentos que fazem parte do cotidiano da sociedade e, também, da cultura em que vivemos. Assim, 

são também uma forma válida de pensamento. 

Alguns exemplos de pensamentos que fazem parte da nossa cultura e que podem ser considerados senso 

comum são frases como “homens não choram” ou “mulheres são mais sensíveis”. Como isso foi sendo 

passado de geração em geração, essas ideias foram consideradas verdades culturais, mesmo não sendo 

verdades absolutas (porque nunca foram provadas cientificamente). 

Isso comprova que nem sempre o que é considerado senso comum é algo positivo ou algo que está certo. 

Também comprova que, quanto mais repetimos um pensamento, mais ele é encarado como verdade. Afinal, 

todo ser humano chora, independentemente de ser homem ou mulher, e mulheres não são menos inteligentes 

ou mais sensíveis que os homens. 

O senso crítico diferentemente do senso comum, que não se baseia em provas, existe o pensamento 

científico, e este sim precisa de concretude. Ou seja, é um pensamento baseado em fatos e dados que são 

coletados por meio de observações e guiados por hipóteses formuladas anteriormente. Chamamos isso de 

método científico. 

Além disso, existe o senso crítico, que é baseado na dúvida. Em outras palavras, nesse pensamento, ouve-se 

o que vem da cultura, o que vem do senso comum, mas, no lugar da aceitação, tem-se o questionamento para 

uma investigação da verdade por meio da reflexão e da contestação.  

1º Leia o texto com atenção 

 



O senso comum também é ponto de partida para o conhecimento científico, ou seja, pode-se considerar 

algum pensamento advindo do senso comum uma hipótese para uma pesquisa científica na qual a coleta de 

provas pode validar esse senso comum.  

Um exemplo são as descobertas farmacêuticas, que partiram de conhecimentos sobre plantas medicinais, 

algo do senso comum.  

Fica evidente que a ciência é, de fato, a fonte de conhecimento mais segura, já que existe um método para a 

validação das hipóteses (muitas vezes, vindas do senso comum).  

2º - Reflita e responda!  

a - Escreva uma frase de senso comum propagada no seu cotidiano e faça uma análise crítica sobre a mesma. 

(não vale escolher as frases do exemplo) 

Exemplos de frases de senso comum: “Leite com manga faz mal”, “Mulher no volante perigo constante” 

b - Você acha que o senso comum contribui com a permanência de ações preconceituosas? 

• Instrumento para verificação da aprendizagem:  
1. Registre as suas respostas e encaminhe para o e-mail dami.petrucci@gmail.com ou entregue na escola até o 

dia 02 de março. 
2. Nas aulas presenciais iremos socializar e discutir sobre as respostas das atividades propostas em 

estudo remoto. 
 

 

mailto:dami.petrucci@gmail.com

