
 

                                      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: 22 à 26 de fev. 

Temas da 
aula 

1. Introdução à Ética (Caderno São 
Paulo faz Escola)                                         
2. Ética e Moral (Centro de Mídias São 
Paulo) 

Equivalente: 2 AULAS 

Habilidades: 
1. Relacionar Ética e Moral. (Caderno São Paulo faz Escola e Centro de Mídias) 

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

1. Filosofia: Conhecimento, Ética e Moral. 
2. O Eu Racional. 
3. Normas, regras e Padrões.  

 
Contextualização: 
O estudo sobre ética e moral tem como recorte histórico o final da Idade Média e o Renascimento que marcarão o 
que virá depois na Idade Moderna até os nossos dias. Atenção toda especial para o filósofo e matemático René 
Descartes que entre outras coisas é o criador do Plano Cartesiano tão utilizado nos gráficos, nos mapas ou em outras 
plataformas. Ainda é Descartes aquele que apresentou de forma mais objetiva o que chamamos hoje de Método 
Científico. Todas essas informações carecem de estudo e pesquisa, pois encontram-se nas entrelinhas o fato mais 
significativo para o estudo da filosofia, a saber: o Eu Racional, ou seja, os vários acontecimentos deste período 
histórico, coloca o homem (enquanto ente/o ser) no centro do conhecimento e das ações. As implicações desta 
mudança são inúmeras e justificam o nosso estudo. De uma moral que até então era colocada em valores e princípios 
universais e atemporal, abre-se a perspectiva de uma ética (reflexão sobre a moral) que analisa, redimensiona, 
ressignifica os valores e os princípios dentro do seu contexto específico, dentro do seu momento histórico. Neste 
sentido, ao voltar os olhos para o passado teremos mais elementos para entendermos nosso momento atual onde os 
valores e os princípios encontram-se recorrentemente questionados e, consequentemente as ações não são 
homogêneas, ainda que haja regras, normas e padrões. 
 
 
Relacionando: 

1. O que você entende por valor moral e por princípio moral? 
2. Ainda, pense em um valor moral ou em um princípio moral que seja colocado como universal e atemporal. 
3. Analise a situação: “Ao assumir a condição do “Eu Racional” mulheres e homens passam a ser o sujeito do 

conhecimento e aquele que decide o que fazer. Indique o que a humanidade ganhou com isso (um item), 
depois indique o que a humanidade perdeu com isso (um item)? 

 
 
Obs: A atividade acima é pessoal, portanto, deixe no seu caderno. É resultado de sua experiência de vida e de 
estudos. Procure não copiar de ninguém. Caso precise pesquisar, ou complementar as ideias, diga de onde você leu, 
de quem são as contribuições. 
   

 
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. 



                                     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 Semana: 22/02 a 26/02 

Tema da 
aula 

CMSP- A expansão territorial e econômica 
brasileira 
Caderno do aluno - A FORMAÇÃO DAS 
FRONTEIRAS BRASILEIRAS 

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 dados, representações e informações encontradas em cartas e mapas para comparar 

as diferentes etapas do processo de formação territorial do Brasil. 

CMSP- Conteúdo- Território brasileiro. 

 

Para Casa 

Caderno do aluno- Habilidades: Ler e interpretar mapas e gráficos para extrair informações que permitam 

identificar singularidades e distinções das diversas etapas da formação territorial do Brasil.  

Caderno do aluno- Conteúdos: A formação do atual território brasileiro. 

 

Atividade a ser realizada:  

- Leitura do texto da página 107. 

- Atividade da página 108 ( A e C). 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Ler texto (caderno do aluno) 

- Reflexão sobre o assunto 

- Responder questões  

 

Objetivo- Salientar a importância de se tratar a gênese das fronteiras brasileiras, sua formação e 

consolidação, e especialmente, a relevância da chamada “Era Rio Branco” (1902-1912) nesse processo. 

Sugerir que o estudante compare a configuração do território brasileiro com um mapa político do Brasil 

atual (preferencialmente de escala aproximada), considerando as fronteiras do território brasileiro e a 

divisão dos estados, identificando as diferenças em especial na região norte do país. 

Esta atividade contribui com sua formação pessoal e intelectual. 

 



Data de entrega: 02/03 

Obs: 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 as atividades em folha de papel almaço e deixar na secretaria da escola. 

-Colocar na folha de atividades 

Nome da escola 

Nome completo 

Atividades de geografia (da 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) 

 

Bom Trabalho! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                      1º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina HISTÓRIA Série: 2º A, B e C 

Professor ADOLFO Semana: 22 a 26 de fevereiro 

Tema da aula Renascimento comercial e 
urbano: parte 1 

Equivalente:  02 aulas 

 

Habilidade: Desenvolver a compreensão dos elementos socioculturais que constituem as identidades a partir do 
estudo das questões de alteridade 
 

Conteúdo: Renascimento comercial e urbano 

 

Atividade a ser realizada:  Promover uma interação com os alunos a fim de recuperar e apresentar os principais 
eventos que caracterizam o Renascimento Urbano, na Baixa Idade Média, e seus desdobramentos com destaque 
para a formação dos burgos e as consequências do aglomerado de pessoas nos burgos na proliferação de doenças 
como a Peste Negra. 
 
 
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. 
O renascimento urbano foi resultado direto do aumento populacional decorrente do aumento da produção de alimentos, 
e da melhoria no clima nos séculos X e XI. O aumento populacional e a existência de um quadro social de grande 
opressão, a servidão, levavam muitos camponeses a fugirem das suas terras. 
O objetivo desses camponeses era livrarem-se das obrigações feudais, e assim as cidades foram os locais que 
receberam uma quantidade grande deles. Nelas os camponeses buscavam por formas de sobrevivência, o que 
gerou diversidade de ofícios. Nas cidades houve também diversificação dos grupos sociais, e o centro do poder 
migrou dos bispos para os habitantes dos burgos, os burgueses, grupo que enriqueceu por meio do comércio ou de 
outros ofícios. 
O crescimento das cidades foi impulsionado ao mesmo tempo que impulsionou o desenvolvimento do comércio. Ele 
atraiu comerciantes que se instalavam nos arredores delas e vendiam suas mercadorias. O crescimento urbano 
garantiu o desenvolvimento de muitas cidades na Europa, sendo Paris, com 200 mil habitantes, a maior delas. 
Outras cidades importantes, por exemplo, foram Florença, Veneza, Londres e Barcelona. 
A peste negra é uma doença causada pelo bacilo Yersinia pestis, que desencadeou uma pandemia, isto é, uma 
proliferação generalizada, que ocorreu na segunda metade do século XIV, na Europa, matando um terço da 
população desse continente. Essa peste integrou a série de acontecimentos que contribuíram para a crise da Baixa 
Idade Média, como as revoltas camponesas, a Guerra dos Cem Anos e o declínio da cavalaria medieval. 
A peste negra tem sua origem no continente asiático, precisamente na China. Sua chegada à Europa está 
relacionada às caravanas de comércio que vinham da Ásia através do Mar Mediterrâneo e aportavam nas cidades 
costeiras europeias, como Veneza e Gênova. Calcula-se que cerca de um terço da população europeia tenha sido 
dizimada por conta da peste. 
A propagação da doença, inicialmente, deu-se por meio de ratos e, principalmente, pulgas infectadas com o bacilo, 
que acabava sendo transmitido às pessoas quando essas eram picadas pelas pulgas – em cujo sistema digestivo a 
bactéria da peste multiplicava-se. Num estágio mais avançado, a doença começou a se propagar por via aérea, por 
meio de espirros e gotículas. 
Contribuíam com a propagação da doença as precárias condições de higiene e habitação que as cidades e vilas 
medievais possuíam – o que oferecia condições para as infestações de ratazanas e pulgas. 
Outro fenômeno da época em que se desencadeou a peste foi a atribuição da causa da moléstia aos povos 
estrangeiros, notadamente aos judeus. Os judeus, por não serem da Europa e por, desde a Idade Antiga, viverem 
em constante migração, passando por várias regiões do mundo até se instalarem nos domínios do continente 
europeu, acabaram por se tornarem o “bode expiatório” das multidões enfurecidas. Milhares de judeus foram mortos 
durante a eclosão da peste.  Como ainda não havia um desenvolvimento satisfatório da ciência médica nesta época, 
não se sabia as causas da peste e tampouco os meios de tratá-la ou de sanear as cidades e vilas. A peste foi 
denominada “negra” por conta das afecções na pele da pessoa acometida por ela, isto é, a doença provocava 
grandes manchas negras na pele, seguidas de inchaços em regiões de grande concentração de gânglios do sistema 
linfático, como a virilha e as axilas. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/servos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/feudalismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/pandemia.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-media/baixa-idade-media.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-media/baixa-idade-media.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-media/revoltas-camponesas-do-seculo-xiv.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-media/a-guerra-dos-cem-anos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/china-1.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-antiga


 
 
Atividade a ser realizada:  
 
Você leu o texto acima, assistiu a aula do CMSP e sua experiência pessoal da atualidade responda ao 
seguinte questionamento:  Faça uma comparação entre a pandemia da Baixa Idade Média e a pandemia atual. 
 
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 á aula através de repositório do canal ou pelo Youtube. 

 

2) Sugestão de leitura de texto disponível na Internet em www.todamateria.com.br sob o título “Renascimento Urbano”,  
www.historiadomundo.com.br sob o título “Peste Negra” e www.mundoeducacao.com.br    sob o título “Renascimento 
comercial e urbano”. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.todamateria.com.br/
http://www.historiadomundo.com.br/


E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º BIMESTRE 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Sociologia Série:   2° Ensino Médio 

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

Tema da aula Em construção ... Equivalente: 2 aulas 

 

• Habilidades: 

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

• Conteúdo: 

Retomada de conteúdos 

• Atividade a ser realizada: 

Uma construção histórica e social 

Vivemos em sociedades social e historicamente construídas. Historicamente, pois elas vão se modificar ou 

se perpetuar ao longo dos anos, socialmente, já que são fruto das nossas interações sociais e 

compartilhadas por todos nós.  

Nossa construção social também é cultural. Toda diferença cultural é produzida por diferentes trajetórias 

das nossas histórias, assim, se pararmos para pensar, todos os nossos comportamentos não têm nada de 

natural! O que comemos e a maneira como comemos não são naturais; são produtos da nossa cultura. 

Nem todo mundo dorme em uma cama ou tem rituais para ir dormir. Nem todo mundo come os mesmos 

alimentos, e, definitivamente, os rituais são bem diferentes! 

Nada na sociedade é natural, tudo é uma construção social. Nesse sentido, a desnaturalização das 

concepções a respeito dos fenômenos sociais surge como um papel central do movimento do pensamento 

sociológico. Enxergamos e interpretamos o mundo com base nas nossas lentes, que são fruto da nossa 

socialização e, consequentemente, da nossa cultura. 

Reflita e responda! 

a) O que significa dizer que tudo é uma construção social? 

b) Quem fez ou ainda faz parte da sua construção social? 

c) Já parou para pensar no que realmente é natural? 

d) Cite cinco ações culturais que você desenvolve no dia a dia. 

• Instrumento para verificação da aprendizagem:  

1. Registre as respostas da atividade proposta 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

