
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                              1º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina FILOSOFIA Série:  2EM – A B C 

Professor JORGE ALVES DE OLIVEIRA Semana: 15 a 19 de fev. 
Temas da 

aula 
1. Introdução à Ética (Caderno São 
Paulo faz Escola)                                         
2. Introdução à Ética: O Eu Racional 
(Centro de Mídias São Paulo) 

Equivalente: 2 AULAS 

Habilidades: 
1. Relacionar Ética e Moral. (Caderno São Paulo faz Escola) 
2. Questionar a realidade social e planejar ações de intervenção solidária. (Centro de Mídias São Paulo) 

 
Obs.: Fique atento porque são dois temas e duas habilidades diferentes, mas que estão interligadas entre si.  
 
Conteúdos: 

1. Filosofia: Conhecimento, Ética e Moral. 
2. O Eu Racional  

 
Contextualização: 
O curso de filosofia continua sendo realizado em 2021 nos colocando incômodos que precisam ser enfrentados a fim 
de que possamos melhor viver em sociedade. Nestes tempos, duas palavras ecoam com mais destaques: Conhecer e 
Agir. São inúmeras as questões que cercam estes dois verbos e como eles afetam o nosso dia a dia. Em 2020 demos 
atenção ao “conhecer” falando sobre mito, religião, ciência, arte e, claro, a filosofia. Também, demos atenção para a 
necessidade de entender as outras culturas que trazem consigo outros saberes, conhecendo-as e respeitando-as. O 
que se apresenta para 2021 é atentar-se para o AGIR. 
 
Relacionando: 
Você leu acima que temos dois temas e duas habilidades que tratam do mesmo tema, “Ética”. Neste sentido a primeira 
tarefa é a de montar um mapa de localização que relacione as palavras-chave: conhecimento, ética, moral, Eu Racional. 
Assim, como primeira atividade escreva no seu caderno (você pode fazer duas colunas A de um lado e B do outro): 

1. O que é conhecer? O que é conhecimento? 
2. Escreva também algo sobre as facilidades e as dificuldades de conhecer. 
3. Agora de atenção ao Agir. O que é agir? 
4. Agir é algo fácil? É algo que envolve dificuldade? 

 
Obs: A atividade acima é pessoal. É resultado de sua experiência de vida e de estudos. Procure não copiar de 
ninguém. Caso precise pesquisar, complementar, diga onde você leu, de que é a ideia. 
   
A segunda atividade, também, a ser feita no caderno, aproxima a filosofia e a história. O objetivo é entender o sentido 
da expressão “eu racional. 

1. Então, procure saber o que foi a Idade Média? 
2. Procure identificar como era produzido o Conhecimento naquele período e quem conduzia o processo de 

conhecer. No mesmo sentido como era o Agir das pessoas, quem indicava esse agir.  
3. Pesquise, de forma bem resumido, quem foi Rene Descartes e, sobretudo, qual é o sentido da expressão: 

Penso, Logo Existo. 
 

Desafio a ser entregue, até o dia 23 de fevereiro de 2021. 
Olhando para o quadro que você construiu a partir das atividades 1 e 2, como você comenta as habilidades 1 e 2 
propostas para esta aula? (7 a 10 linhas) 

 



 

Atenção: 

1. Estas atividades são obrigatórias para todos os alunos presenciais ou não presenciais, que assistem ou não 

assistem as aulas presenciais ou as remotas. 

2. Devem ser feitas no caderno para a conferência quando da aula presencial conforme o horário da escola a 

ser disponibilizado em breve. 

 

Obs.: Apenas o DESAFIO deve ser entregue. 

Enviar para o e-mail jorgealveso@prof.educacao.sp.gov.br até o dia 23 de fevereiro de 2021. Evite fotos do 

caderno. Opte por digitar a atividades usando o celular ou o notebook. Salvar Atividade seu primeiro nome Filo 

15-19 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 15 a 19 de fevereiro 

Seu texto  de 7 a 10 linhas.  

 
 
Referência Bibliográfica: 
Caderno do Aluno - Área de Humanas - Filosofia P. 182 até 188. SEDUC – SP. 
CHAUÍ, Marilena. Introdução à Filosofia. São Paulo: Ed. Moderna. 2019. 
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                                       E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina GEOGRAFIA Série: 2º A, 2º B, 2º C 

Professor Fabiana Almeida Santos Semana: 15 a 19/02 

Tema da aula  CMSP - A importância do sensoriamento 
remoto 
Caderno do Aluno - A GÊNESE 
GEOECONÔMICA DO TERRITÓRIO 
BRASILEIRO 

Equivalente: 2 aulas 

 

CMSP-Habilidades: Reconhecer na linguagem cartográfica e nos produtos do sensoriamento remoto, formas 
indispensáveis para visualizar fenômenos naturais e humanos segundo localizações geográficas. 
 
Caderno do aluno-Habilidades 
• Desenvolver habilidades de leitura e produção de textos contínuos (expositivos e descritivos) e descontínuos 
(mapas); 
• Ler e interpretar mapas, extrair informações que permitam identificar singularidades e distinções das diversas 
etapas da formação territorial do Brasil; 
• Identificar dados, representações e informações encontradas em cartas e mapas para 
comparar as diferentes etapas do processo de formação territorial do Brasil; 
• Identificar elementos representativos das diferentes fases da industrialização brasileira; 
 
Conteúdos: 
CMSP- Cartografia e poder        
 
Caderno do aluno             
1. A formação do território brasileiro 
2. Brasil colonial 
3. A formação geoeconômca do Brasil 
 
Atividade a ser realizada: 
CMSP- Aula expositiva através do CMSP, análise de imagens, questões disparadoras. 
 
Caderno do aluno 
- Leitura do texto da página 105. 
- Responder perguntas e preencher as palavras cruzadas, página 106 (Atividade 1, A e B) 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem:  
OS ALUNOS RESPONDERAM NO CADERNO AS SEGUINTES QUESTÕES: 
 
CMSP- Citar alguns usos do sensoriamento remoto. 
Caderno do aluno 
Quais os aspectos importantes para a formação do território brasileiro 
 
Objetivo das atividades e Data de entrega: 
CMSP: Compreender o uso do sensoriamento remoto 



Caderno do aluno: Esta atividade visa fazer com que os alunos percebam que as disparidades e desigualdades 
regionais do Brasil são frutos desse passado colonial. 
 
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 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 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: 2º A, B e C 

Professor ADOLFO Semana: 15 a 19 de fevereiro 2021 

Tema da aula 1 – (CMSP) Identidade e 
memória: valorizar para 
preservar.                                   
2 - Retomada: Renascimento 
comercial e urbano e formação 
das monarquias nacionais.  
(Caderno São Paulo faz 
Escola). 

Equivalente:  02 aulas 

 

Habilidade: 
1 - (CMSP) Identificar propostas que reconheçam a importância do patrimônio étnico-cultural e artístico para a 
preservação das memórias e das identidades nacionais.                                                                                                                                                       
2 - (Caderno São Paulo faz Escola) Identificar propostas que reconheçam a importância do patrimônio étnico-cultural 

e artístico para a preservação das memórias e das identidades nacionais. 

 

“Somos lembrança e memória, vivas.  História é memória, e memória é vida”. 

 

Conteúdo: 
1 – Reforçar a importância da preservação dos patrimônios histórico-culturias para a preservação da memória.  
2 - Promover uma interação com os alunos recuperando conteúdos anteriores a fim de compreender que dos meados 
do século XI até o início do século XIV, a Europa Ocidental passou por um continuado e vigoroso processo de 
crescimento (da população, da produção, do comércio, das corporações de ofício, das cidades), de expansão militar e 
territorial (Cruzadas, reconquista, colonização do Leste) e de desenvolvimento cultural e artístico (Universidades, 
catedrais).  Em meio a atividade vou explorar o tema da aula e a habilidade.  Mesmo aquele que não participar da 
exposição terá condições de identificar esses tópicos por meio da leitura abaixo:  
 
A memória por conservar certas informações, contribui para que o passado não seja completamente esquecido. O 
passado é capaz de trazer identidade e sentido.  Preservar a memória institucional é manter a instituição viva e uma 
forma de fortalecer suas bases. Para que essa memória seja preservada, é preciso conservar fotos, documentos, 
objetos e organizar os registros dos fatos. Os erros e acertos do passado ajudam a entender o presente e a planejar 
ações futuras. 
É importante preservar a memória de um povo para que as futuras gerações carreguem o valor de todo o patrimônio 
artístico e cultural que seu povo produziu; aquele que sabe suas origens é ciente de si. 
É importante preservar o patrimônio histórico porque ele representa toda a história e o desenvolvimento do povo, 
de sua cultura e arquitetura, sendo uma forma de manter viva a tradição cultural. 

 

No último período da Idade Média, denominado Baixa Idade Média (século X ao século XV), a Europa passava por 
diversas transformações nos campos político, econômico e social, de forma que a queda de Constantinopla, em 1493, 
representou o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. 
Esse período esteve marcado pela decadência do sistema feudal, formado basicamente de dois grupos sociais: os 
senhores (proprietários de terras, os feudos) e os servos (trabalhavam e viviam nos feudos). A sociedade feudal era 
estamental, posto que não possuía mobilidade social, ou seja, se nasceu servo, morrerá servo. 
Acima do senhor feudal estavam o Rei, a Nobreza e o Clero, os três grupos que detinham o poder. Dessa forma, o Rei 
representava o poder supremo, seguido da nobreza (importante figuras) e o Clero, associado ao poder religioso da 
Igreja Católica. 
Esse último grupo dominante possuía claros privilégios em relação ao povo, de modo que somente eles tinham acesso 
aos assuntos políticos, econômicos e religiosos, bem como ao conhecimento dos livros, posto que representavam a 
parcela mínima que sabia ler e escrever. 
O desenvolvimento das rotas comerciais europeias, a partir das Cruzadas (expedições de caráter religioso, econômico 
e militar que ocorreram entre os séculos XI e XIII) e da intensificação do comércio, sobretudo de especiarias no Mar 
Mediterrâneo, tornaram evidente o florescimento dos Burgos (pequenas cidades medievais fortificadas), que, 

https://www.todamateria.com.br/baixa-idade-media/


anteriormente, estavam ligados ao feudo apenas como centros religiosos e militares donde habitavam os reis, nobres, 
bispos e alguns comerciantes. 
Diante desse contexto, alguns servos, insatisfeitos com as condições rudes e estáticas do sistema feudal fugiam (ou 
eram expulsos pelo senhor) para os burgos, em busca de melhores condições de vida, desde o trabalho livre 
assalariado. 
Renascimento Urbano está intimamente associado ao Renascimento Comercial, na medida em que o crescimento dos 
burgos só começou a surgir quando o comércio se expandiu, a partir das feiras-livres (encontros para realização de 
comércio). 
Assim, o sistema-autossuficiente feudal, baseado nas trocas (escambo), foi substituído pelas relações comerciais 
(venda de produtos), fortalecidos pelo desenvolvimento das cidades e do sistema econômico (surgimento da moeda e 
dos bancos), na medida em que ampliaram as fontes de renda e as relações de produção. 
Ademais, o caráter agrário e estamental do feudalismo deu lugar à urbanização e estrutura de classes, com mobilidade 
social. 
Junto à isso, surge a burguesia, uma nova classe social empenhada em adquirir melhores condições de vida por meio 
do trabalho, formada por comerciantes, desde ferreiros, alfaiates, sapateiros, artesãos, dentre outros. 
Renascimento Urbano, caracteriza-se pelas cidades que passaram a ser centros de atividades mercantis e centros 
industriais, artesanais e manufatureiros. 
O renascimento comercial caracterizou-se pelo aumento das trocas de produtos agrícolas e artesanais, pelo 
surgimento de novas rotas comerciais (marítimas e terrestres), o desenvolvimento de feiras, as associações 
burguesas (como as Corporações de Ofício e as Hansas) e ainda o aumento do mercado de consumo. 
O Renascimento Artístico representou uma das vertentes do período renascentista com a profusão de diversas 
obras. 
Lembre-se que o Renascimento foi um movimento artístico, intelectual e cultural que teve início no século XV na 
Itália. 
Foi com o declínio do sistema feudal e de diversas caraterísticas associadas ao período medieval, que surgiu a 
Renascença, um período de efervescência cultural, artística e científica que se espalhou pela Europa.  
Diferentemente da arte medieval, o renascimento artístico esteve inspirado na antiguidade clássica, ou seja, nas 
artes greco-romana, que haviam sido esquecidas durante séculos. 
 
 
Atividade a ser desenvolvida: 
Utilizar o Caderno do Aluno, situação de aprendizagem 1: Renascimento, texto introdutório e responda, no caderno, 
às seguintes questões, baseadas no texto: 
1 – Faça uma definição do que vem a ser Renascimento. 
2 – De acordo com o texto, quais são as características do Renascimento. 
3 – Baseado na resposta 2, faça um glossário, com o auxílio de dicionário, das características pautadas no texto. 
4 – De acordo ainda com o texto, podemos subtender que o Renascimento foi fruto do que. 
5 – Considerando a aula do CMSP, você considera importante a preservação da literatura e pintura produzida no 
Renascimento? Por que? 
 
 
 
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. 

 
Atividade a ser realizada: 
Instrumento para verificação da aprendizagem: registro no caderno e participação no plantão de História. 

Data de entrega: Neste momento é de formação pessoal e desenvolvimento do protagonismo. 

 

Obs.: Sugestão de leitura de texto disponível na Internet em www.todamateria.com.br sob o título “Revolução Gloriosa”,  
www.historiadomundol.com.br sob o título “Revolução Gloriosa” e www.preparaenem.com.br    sob o título “Revolução 
Gloriosa”. 

2) Para alunos com dificuldades em usar as plataformas ou a internet, sugerimos usar o livro de História “História passado 
e presente”, volume 2,  disponível na escola, e fazer a leitura do texto ”A circulação das ideias iluminista”, página 134 
a 141, e resolver os exercícios 3 da página 135 e os exercícios 1,2 e 3 da página 143. 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.todamateria.com.br/burguesia/
http://www.todamateria.com.br/
http://www.historiadomundol.com.br/


 

 

E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º BIMESTRE 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Sociologia Série:   2° Ensino Médio 

Professora Damiane Semana:  15 a 19 de fevereiro 

Tema da aula A população brasileira Equivalente: 2 aulas 

 

• Habilidades: 
Sensibilizar-se em relação às tensões que ocorreram na formação da diversidade brasileira 

 

• Conteúdo: 

Origem da diversidade brasileira. 

 

• Atividade a ser realizada: 

Converse com seus parentes (pai, mãe, avó, irmão, ...) sobre a origem da sua família. Tente perguntar sobre o local 

de nascimento deles, como chegaram aqui na Praia Grande e quais foram os motivos de se deslocarem de uma 

região para a outra, caso isso tenha ocorrido. Registre os relatos das pessoas que você conversou e encaminhe para 

o e-mail dami.petrucci@gmail.com.br 

 

• Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Os alunos em estudo remoto deverão encaminhar a atividade por e-mail ou entregar na escola até o dia 23 
de fevereiro. 
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