
 

                                      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: 15 a 19 de fev. 
Tema da aula 1. O que é Filosofia? (Caderno São 

Paulo Faz Escola - CSPFE)                                
2. Filosofia e Cotidiano – Parte 1 
(Centro de Mídias São Paulo - CMSP) 

Equivalente: 2 AULAS 

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

 
Conteúdos: 

1. Filosofia. 
2. Filosofia e o Cotidiano. 

 
Obs.: Fique atento porque são dois temas diferentes, mas com a mesma habilidade e que estão interligados entre 
si.  
 
Contextualização: 
O curso de filosofia a ser realizado em 2021 nos coloca frente a incômodos que precisam ser enfrentados a fim de que 
possamos melhor viver em sociedade. Nestes tempos, onde todos falam, se posicionam valendo-se das novas mídias 
sociais, o desafio de ler o mundo se torna mais complexo. O cotidiano está permeado de situações que demandam 
um forte olhar filosófico problematizador e reflexivo para que não se caia nos extremos do determinismo, do 
pessimismo, do idealismo e sobretudo do naturalismo, acreditando que tudo é assim mesmo, foi e será assim. A 
proposta que se apresenta é o de olhar filosoficamente para o mundo, espantando-se (Mathew Lipman), admirando-
o (Aristóteles), incomodando-se (karl Jaspers) a fim de problematizá-lo e assim ressignificar conceitos e atitudes. 
  
Atividade de Estudo: 

1. Anote no seu caderno de Filosofia o que você entende por FILOSOFIA? (3 a 4 linhas) 
2. Ainda no seu caderno (procure duas colunas A – Vantgens, B – Desvantagens) Considerando a necessidade de 

CONHECER o mundo e de AGIR nele, aponte duas vantagens contidas na atitude da pessoa que se espanta 
diante do mundo, que o admira, que se incomoda frente o mundo, aproveite para pensar sobre duas 
desvantagens que esta pessoa possui.  

 
 
Desafio a ser entregue até o dia 23 de fevereiro: 
Considerando as suas anotações, seus estudos, suas experiências de vida, faça um comentário pessoal sobre os títulos 
desta aula e a habilidade em evidência. (entre 7 a 10 linhas).  
 

  
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.  

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


 

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. 203 até 206. 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: 3º A, 3º B, 3º C 

Professor Fabiana Almeida Semana: 15 a 19/02 

Tema da 
aula 

12/02-CMSP- Os critérios de regionalização 
mundial. 
Caderno do aluno 
REGIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO MUNDIAL 

Equivalente: 2 aulas 

 

CMSP/Caderno do aluno: Habilidades 

- Comparar e diferenciar os critérios de regionalização mundial, considerando as intencionalidades sociais, 

políticas e econômicas que as envolvem. 

Conteúdos: 

1. Regionalização mundial 

Atividade a ser realizada: 

CMSP- Ver aulas expositiva pelo CMSP, responder questões disparadoras no próprio CMSP. 

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

conteúdo abordado.  

- Pesquisar texto sobre o tema em diferentes fontes. 

- Atividade 1, questões A e B da página 98 (Análise de tabela). 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

OS ALUNOS RESPONDERÃO AS SEGUINTES QUESTÕES: 

CMSP- O que é regionalização? 

CADERNO DO ALUNO- Como se dá a regionalização de um espaço? 

Objetivo da atividade e data de entrega 

 Objetivo- Perceber que diferenças e semelhanças têm relevância nesse contexto de regionalização do 

espaço geográfico, seja do mundo todo (quando se quer a representação de regiões mais desenvolvidas ou 

em desenvolvimento), seja no contexto da Guerra Fria (que regionaliza entre países capitalistas e 

socialistas), ou ainda de um país ou uma cidade (para demonstrar a divisão em bairros ou até menos zonas 

urbanas) e até mesmo a regionalização por aspectos físicos que agrupam países devido ao clima, por 

exemplo. 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                      1º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina HISTÓRIA Série: 3º A, B e C 

Professor ADOLFO Semana: 15 a 19 de fevereiro 

Tema da aula 1 – (CMSP) A Revolução 
Industrial Inglesa. (Retomada 
de conteúdos).                              
2 – (SP Faz Escola) Revolução 
Industrial Inglesa. 

Equivalente:  02 aulas 

Habilidade: Reconhecer que os processos de formação e transformação das instituições político-sociais são 
resultado de lutas coletivas.  (para ambos) 
 

Conteúdo: Revolução Industrial Inglesa 

 

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

 

Atividade a ser realizada:  Promover uma interação com os alunos a fim de retomar conteúdos a fim de 
compreender que a Revolução Industrial Inglesa teve início em consequência de uma série de fatores econômicos, 
sociais e políticos que ocorreram na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII, a partir de 1750, significando um 
novo modo de produzir e colocar as mercadorias em circulação, pois a produção em larga escala e em maior 
velocidade elevou o consumo de industrializados em toda a Europa e, posteriormente, em todo o mundo.  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 Inglaterra era um país unificado com uma situação política relativamente estável, livre de tarifas alfandegárias e 
com sistema de seguro e infra estrutura bancária bem estabelecidos.  No século XVIII tornou-se uma potência 
econômica internacional dominante e acumulou grandes somas de capital. Além disso, o grande número de portos 
naturais e rios navegáveis, muitos ligados por novos canais significava que o consumo interno e o internacional 
estavam facilmente interligados.  A existência de mão de obra abundante e barata foi também importante para o 
desenvolvimento da indústria. Desde o início do século XVIII, com a melhoria da produção agrícola, houve uma 
queda nas taxas de mortalidade.  Ao mesmo tempo grande contingente populacional estava sendo expulso do 
campo, pela apropriação das terras por poderosos proprietários rurais, e migravam para a cidade.  
Além do capital para investir no desenvolvimento industrial, era necessário também que houvesse grande quantidade 
de mão de obra para trabalhar nas indústrias. Acontece que a Inglaterra do século XVIII tinha uma grande quantidade 
de mão de obra, fruto dos cercamentos que forçaram os camponeses ingleses a mudarem-se para as cidades inglesas. 
Esses cercamentos eram resultado da Lei dos Cercamentos, uma lei inglesa que permitia que as terras comuns 
utilizadas pelos camponeses fossem cercadas e transformadas em pasto para a criação de ovelhas. Essas terras 
comuns eram parte de um sistema feudal que separava determinadas áreas para que os camponeses cultivassem-
nas. 
Os cercamentos resultaram na expulsão dos camponeses de suas terras, uma vez que essas estavam sendo 
transformadas em pasto e esses não tinham mais como sobreviver no campo. Assim, os camponeses eram obrigados 
a irem para o único lugar onde poderiam obter um sustento: as cidades. Lá, tornaram-se mão de obra que alimentava 
as indústrias, e essa grande disponibilidade dava aos patrões um poder de pressão sobre o salário dos trabalhadores. 
 A burguesia inglesa pode contar ainda com o crescente império colonial.  A Revolução Industrial Inglesa fez surgir 
uma classe operária, que se caracterizou por ganhar baixos salários e por jornadas de trabalho que chegava a 16 
horas. Os operários que antes eram donos dos teares e rocas, passaram a ser submetidos aos capitalistas (donos dos 
meios de produção). 
Uma das principais consequências da Revolução industrial foi o crescimento das cidades. Em 1800, Londres chegou 
a ter 1 milhão de habitantes.  Nessa época o desenvolvimento industrial e urbano deslocou-se para o norte do pais. 
Durante a Era Vitoriana, Manchester foi invadida por enorme massa de operários trabalhando em condições 
miseráveis. Mulheres e crianças enchiam as fábricas, com salários mais baixos que o dos homens.  As condições de 
trabalho eram precárias e colocavam em risco a vida e a saúde do trabalhador, levando alguns a se rebelarem contra 
as máquinas e as fábricas. 
A Revolução Industrial causou profundas transformações no mundo, e uma dessas transformações deu-se 
no processo produtivo e no estilo de vida dos trabalhadores. Para que possamos entender como a vida do trabalhador 
mudou, precisamos visualizar, antes, as mudanças no processo de produção de mercadorias utilizando o contexto da 
produção têxtil. 



Antes da Revolução Industrial, o processo de produção era manufatureiro, ou seja, a produção acontecia em uma 
manufatura, na qual a produção era manual e o trabalhador realizava seu trabalho por meio de sua capacidade 
artesanal. Com o desenvolvimento das máquinas, a produção passou a ser parte da maquinofatura, isto é, a máquina 
era a grande responsável pela produção.  Assim, se, antes da máquina, a produção necessitava da habilidade artesanal 
do trabalhador, agora, isso não era mais necessário porque qualquer trabalhador poderia manejar a máquina e realizar 
todo o processo sozinho. Na prática, isso significa que não era mais necessário um trabalhador com habilidades 
manuais, e o resultado disso foi que seu salário diminuiu. 
Além do salário extremamente baixo, os trabalhadores eram obrigados a aceitar uma carga de trabalho 
excessivamente elevada que, em alguns casos, chegava a 16 horas diárias de trabalho, das quais o trabalhador só 
tinha 30 minutos para almoçar. Essa jornada era particularmente cruel porque todos aqueles que não a aguentassem 
eram prontamente substituídos por outros trabalhadores. 
O trabalho, além de cansativo, era perigoso, pois não havia nada que protegesse os trabalhadores, e eram comuns os 
acidentes que os faziam perder os dedos ou mesmo a mão em casos mais graves. Os afastados por problema de 
saúde não recebiam, pois o salário só era pago para aqueles que trabalhavam. Os que ficavam fisicamente 
incapacitados de exercer o serviço eram demitidos e outros trabalhadores contratados. 
Na questão salarial, mulheres e crianças também trabalhavam e seus salários eram, pelo menos, 50% menores do 
que os dos homens adultos. Muitos patrões preferiam contratar somente mulheres e crianças porque o salário era 
menor (e, por conseguinte, seu lucro maior) e essas eram mais sujeitas a obedecerem às ordens, sem se rebelarem. 
 
Atividade a ser desenvolvida: 
Utilizar o Caderno do Aluno SP faz Escola, do 2º ano, situação de aprendizagem 6: sob o título “Revolução Industrial”, 
atividade 2 e responda, no caderno, às seguintes questões, baseadas no texto: 
1 – O autor do texto da atividade 2 é Thomas Morus, pergunta-se ele era a favor do absolutismo¿ Fundamente sua 
resposta. 
2 – Elabore uma definição para a palavra “capitalismo”. 
3 – Elabore, com o auxílio de um dicionário, um glossário com as palavras contidas no texto: abades, avarento, enfeixa, 
geiras, vexações, questiúnculas, empenho, laicada, desolado, sóbrio e vorazes. 
4 – Explique por que Thomas Morus afirma que os “carneiros devoram os homens e despovoam os campos”.  A que 
circunstâncias ele se refere quando faz essa afirmação? 
5 – Segundo o texto, um grande número de pessoas foram expulsas das áreas rurais e obrigadas a irem para as 
cidades.  Explique de que maneira isso foi possível e quais foram as consequências? 
6 – No último parágrafo do texto, o autor afirma que os camponeses não conseguiam emprego.  A partir da sua leitura 
do texto, quais fatores levaram a esta situação? 
 
OBS.: para facilitar a resolução consulte o livro de História “História passado e presente”, volume 2, disponível na 
escola, e fazer a leitura do texto da página 29 sob o título “Teorias absolutistas” e da página 136 a 138, sobre a 
Revolução Industrial Inglesa. 
 

     Obs.: Sugestão de leitura de texto disponível na Internet em www.todamateria.com.br sob o título “O que foi a 
Revolução Industrial Inglesa?”, e www.brasilescola.uol.com.br sob o título “Revolução Industrial”. 
 
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. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bom Trabalho! 

 

 

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:   3° Ensino Médio 

Professora Damiane Semana:  15 a 19 de fevereiro 

Tema da aula Eu sou um cidadão? Equivalente: 2 aulas 

 

• Habilidades: 
Compreender o significado e as origens das palavras “cidadão” e “cidadania” 

 

• Conteúdo: 

O significado de ser cidadão ontem e hoje; Direitos civis, políticos, sociais e humanos 

 

• Atividade a ser realizada: 

a) Pesquise o significado das palavras: cidadão e cidadania 

b) A partir da sua pesquisa, reflita e responda: 

 

Como o jovem pode exercer o seu papel de cidadão na sociedade atual? 

 

• Instrumento para verificação da aprendizagem:  
1. Registre a sua pesquisa e 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. 
 

2. Nas aulas presenciais iremos socializar e discutir sobre as respostas das atividades propostas em 
estudo remoto. 
 

 

 

 

 

 

mailto:dami.petrucci@gmail.com

