
 

                                               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: 01 a 05 de mar. 

Tema da aula 1. A Espontânea Filosofia (CMSP) 
2. Somos todos filósofos? (CMSP) 

Equivalente: 2 AULAS 

Habilidade: 
1. Estabelecer distinção entre o filosofar espontâneo, próprio do senso comum e o filosofar 

propriamente dito, típico dos filósofos especialistas. (CMSP) 
 
Conteúdos: 

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

 
Obs.: Fique atento porque são dois temas diferentes e uma habilidade que estão interligadas.  
 
Contextualização: 
É com este roteiro que as aulas presenciais serão desenvolvidas nesta semana (01 a 05 de mar.), somadas 
às anteriores. Mesmo quem está ausente poderá redimensionar a importância de desenvolver um OLHAR 
crítico (com critérios), profundo (com raiz/fundamentos), cuidadoso (com valores e princípios), estético 
sobre a vida como um todo. Tal postura vai além do aspecto intelectual, mas atinge aspectos sociopolíticos 
de estar e agir no mundo. Nestes tempos de liquidez (Bauman), marcados por extremos (Hobsbawn), onde 
se coloca em xeque a democracia (Runciman), verifica-se um abalo nas Instituições (civis, políticas, 
religiosas), nas relações interpessoais/sociais, na própria pessoalidade. Tudo isso se aproxima daquilo que 
Hannah Arendt descreveu como crise. De forma adaptada, o senso comum não consegue mais dizer algo 
sobre o novo contexto. Este, portanto, é o desafio posto: ler o mundo dentro das cartas que estão sendo 
jogadas agora! Filósofos, profissionais ou não, todos são convidados a pensar (Gramsci).     
  
 
Pesquise: 
Na Contextualização acima foram citados alguns autores, com seus respectivos temas. Escolha um deles e 
procure aprofundar a sua tese. Anote no caderno o que entendeu e qual foi a fonte que você utilizou para 
a pesquisa. 
 
 
Para SER ENTREGUE: 
Leia a situação que segue:  A/O Chefe de Redação enviou a/o Repórter para cobrir um evento na cidade. 
No setor de Edição, o material foi finalizado e preparado para ser exibido no jornal da noite. A/O Âncora 
do jornal apresentou a reportagem e logo em seguida A/O Comentarista fez as suas observações. 
 
Levando em consideração os temas desta aula e a habilidade, produza um texto (de sete a dez linhas) 
comentando/justificando: Para você quem dos profissionais envolvidos na situação acima tem maior 
influência sobre os telespectadores? 
 
     



Enviar para o e-mail jorgealveso@professor.educacao.sp.gov.br até o dia 05 de março de 2021. NÃO ENVIE 

FOTO DO CADERNO, FICA ILEGÍVEL. Digite o seu texto usando o celular ou o notebook. Se precisar de 

ajuda, procure junto aos colegas da classe ou aqui na Escola.  

 

Obs.1: 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 01 a 05 de março 
 

 

Obs.2.: Apenas e tão somente aqueles alunos que retiram os roteiros na Escola poderão fazer por escrito 

EM PAPEL ALMAÇO seguindo as mesmas orientações acima. Depois, trazer na Secretaria da Escola dentro 

do prazo determinado.   

  

 
 
Referência Bibliográfica: 

Caderno do Aluno. São Paulo faz Escola. Área de Humanas - Filosofia P. 143 a 144. 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: 3º A, 3º B, 3º C 

Professor Fabiana Almeida Semana: 01/03 a 05/03 

Tema da 
aula 

CMSP- Organizações econômicas 
internacionais. 
Caderno do aluno- A 
regionalização do espaço mundial 

Equivalente: 2 aulas 

 

Habilidade: Estabelecer a diferenciação entre os objetivos e as funções dos diferentes organismos 

econômicos internacionais. (CMSP) 

Habilidade: Comparar e diferenciar os critérios de regionalização mundial. (Caderno do Aluno). 

 

Objetivos: Perceber as diferenças e semelhanças nesse contexto de regionalização no espaço geográfico, 

reconhecer os critérios do IDH, identificar possibilidades que levam a regionalização. 

 

Conteúdos: Regionalização 

 

Caderno do aluno 

Atividade a ser realizada: 

Atividade 4, (A, B), página 100. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Análise de imagens, produção de artigo de opinião (individualmente). 

 

Obs: As atividades do CMSP devem ser respondidas no próprio CMSP. 

 

Data de entrega 

01/03 a 05/03 



Enviar as atividades via e-mail 3anoarvgeografia@gmail.com 

Dúvidas: (13) 988103004 

Atenção: 

1- Estas atividades são obrigatórias para todos os alunos. 

 

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 01/03 a 05/03) 

 

-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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                                             1º bimestre 

               ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina HISTÓRIA Série: 3º A, B, C  

Professor ADOLFO Semana: 01 a 05 de março 

Tema da aula Imperialismo e suas 
justificativas. 

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). 
 

Objetivo deste Roteiro:  Promover uma interação com os alunos a fim de apresentar as principais teorias científicas 

e sociais que justificaram, ideologicamente, o processo de colonização da África e da Ásia, entre os séculos XIX e XX, 

e seus desdobramentos em outras regiões do mundo, por meio da análise de documentos históricos, e criando, a parti 

deles, um espaço de reflexão e crítica a discursos discriminatórios, do passado e do presente. Mesmo aquele que não 

participar da exposição terá condições de identificar esses tópicos por meio da leitura abaixo:  

 
O Eurocentrismo é um termo utilizado para designar a centralidade e superioridade da visão europeia sobre as outras 
visões de mundo. As pessoas eurocêntricas levam em conta somente os valores europeus.  O eurocentrismo é um 
sistema ideológico, donde a cultura europeia é colocada como a mais importante das culturas constitutivas das 
sociedades do mundo, no entanto, essa visão é tida como preconceituosa, já que não contempla as outras formas de 
expressões. 
Essa ideologia de centralidade cultural europeia ganhou uma proporção tão grande que dentro e fora da Europa existe 
a visão de que essa representa toda a cultura ocidental no mundo. 
No entanto, esse fechamento cultural é negativo uma vez que não leva em consideração as inúmeras culturas de 
civilizações que contribuem para a diversidade sociocultural do mundo, principalmente daquelas nações que foram 
colonizadas pelos europeus a partir do século XV. 
Emergiam na Europa as ideologias racistas. A partir do racismo, líderes e intelectuais europeus classificaram o mundo 
conforme sua própria medida (ou seja, eurocêntrica): a espécie humana seria dividida entre brancos, negros, vermelhos 
e amarelos. 
Nessa formulação racista, os brancos seriam a raça superior, enquanto as demais seriam de algum modo consideradas 
inferiores.  
O etnocentrismo se caracteriza como quando julgamos a cultura alheia tomando como base nossos valores, 
conhecimentos e tudo aquilo que nos leva a crer que nossa postura é a mais correta. Ele acontece quando ocorre um 
choque cultural entre pessoas, onde um sente dificuldade em enxergar a diferença que existe no outro. 
Além do etnocentrismo, a xenofobia é um tipo de preconceito que está intimamente relacionada ao eurocentrismo, visto 
que determina a aversão a estrangeiros. 
 A “partilha” da África e da Ásia se deu fundamentalmente no século XIX (pelos europeus), mas continuou durante o 
século XX. No decorrer deste, os Estados Unidos e o Japão ascenderam industrialmente e exerceram sua influência 
imperialista na América e na Ásia, respectivamente. 
A “corrida” com fins de “partilha” da África e da Ásia, realizada pelas potências imperialistas, aconteceu por dois 
principais objetivos: 1º) a busca por mercados consumidores (para os produtos industrializados); 2º) a exploração de 
matéria-prima (para produção de mercadorias nas indústrias). A industrialização europeia se acentuou principalmente 
após as inovações técnicas provenientes da 2ª fase da Revolução Industrial. 
O domínio da África e da Ásia, exercido pelos países industrializados, teve duas principais formas: 1ª) a dominação 
política e econômica direta (os próprios europeus governavam); 2ª) a dominação política e econômica indireta (as elites 
nativas governavam). Mas como as potências imperialistas legitimaram o domínio, a conquista, a submissão e a 
exploração de dois continentes inteiros? 
A principal hipótese para a legitimação do domínio imperialista europeu sobre a África e a Ásia foi a 
utilização ideológica de teorias raciais europeias provenientes do século XIX. As que mais se destacaram foram 
o evolucionismo social e o darwinismo social. 
Um dos discursos ideológicos que “legitimariam” o processo de domínio e exploração dos europeus sobre asiáticos e 
africanos seria o evolucionismo social. Tal teoria classificava as sociedades em três etapas evolutivas: 1ª) bárbara; 

https://www.todamateria.com.br/xenofobia/


2ª) primitiva; 3ª) civilizada. Os europeus se consideravam integrantes da 3ª etapa (civilizada) e classificavam os 
asiáticos como primitivos e os africanos como bárbaros. Portanto, restaria ao colonizador europeu a “missão 
civilizatória”, através da qual asiáticos e africanos tinham de ser dominados. Sendo assim, estariam estes assimilando 
a cultura europeia, podendo ascender nas etapas de evolução da sociedade e alcançar o estágio de civilizados. 
Darwinismo social é a teoria da evolução da sociedade. Recebe esse nome uma vez que se baseia no Darwinismo, 
que é a teoria da evolução desenvolvida por Charles Darwin (1808-1882), no século XIX.  O darwinismo social acredita 
na premissa da existência de sociedades superiores às outras. 
Nessa condição, as que se sobressaem física e intelectualmente devem e acabam por se tornar as governantes.  Por 
outro lado, as outras - menos aptas - deixariam de existir porque não eram capazes de acompanhar a linha evolutiva 
da sociedade.  Assim, elas entrariam em extinção acompanhando o princípio de seleção natural da Teoria da Evolução. 
 
 

 
 
 
Atividade a ser realizada:  
Você leu o texto acima, assistiu a aula do CMSP, então responda aos seguintes questionamentos: 
  

1) De acordo com o que foi explicado, faça uma análise das duas imagens.  
Podemos afirmar que o etnocentrismo faz parte do eurocentrismo? Justifique sua resposta. 
 

2) A ciência foi utilizada com honestidade para justificar o processo de domínio e exploração dos europeus sobre 
asiáticos e africanos? Justifique sua resposta. 
 

 

Instrumentos para verificação da aprendizagem: 

 

1. Registro no caderno de História. 

2. Postagem no e-mail. 

 

Data de entrega: Todas as atividades dos roteiros devem ser postadas até o dia 12 de março no seguinte e-

mail: profesadolfo@gmail.com  constando nome do aluno, série, número e data do roteiro a que se refere a 

atividade. 

 

 

OBS: 1) A atividade proposta refere-se à aula ministrada no CMSP no dia 24 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.todamateria.com.br sob o título “Eurocentrismo” e 
“Darwinismo social”,  www.mundoeducacao.uol.com.br sob o título “Eurocentrismo” e “Darwinismo social e imperialismo 
no século XIX” e www.todoestudo.com.br    sob o título “Eurocentrismo”. 

 

 

 

Bom Trabalho! 

 
 
 
 

https://www.todamateria.com.br/teoria-da-evolucao/
mailto:profesadolfo@gmail.com
http://www.todamateria.com.br/
http://www.mundoeducacao.uol.com.br/


 
 

 

 

E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º BIMESTRE 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Sociologia Série: 3° Ensino Médio 

Professora Damiane Petrucci de Rezende Siles Semana:  01 a 05 de março 

Tema da aula Quem são elas? Equivalente: 2 aulas 

 

• Habilidades: 
1 - Reconhecer que a construção identitária é um processo contínuo e que vem da relação entre indivíduo e sociedade, 

ou seja, dos grupos sociais por meio dos quais ele interage e participa da vida em sociedade. 
2 - Estabelecer uma reflexão crítica sobre a formalização dos direitos da cidadania e as suas possibilidades de 

efetivação. 

3 - Estabelecer uma reflexão sobre o significado e a importância do movimento feminista na luta pelos direitos das 

mulheres. 

4 - Reconhecer e identificar algumas das principais reivindicações dos movimentos sociais contemporâneos. 

 

 

• Conteúdo:  

Semana da Mulher (Dia 08 de março – Dia Internacional da Mulher) 

 

• Atividade a ser realizada: 

Leitura e análise de texto e imagem. 

Empoderamento é passar a ter domínio sobre sua própria vida e ser capaz de tomar decisões sobre o 

que lhe diz respeito.  

 



Com base no significado da palavra empoderamento e a frase de Cora Coralina, pesquise sobre uma mulher 
brasileira que decidiu mudar a sua história e se destacou a partir: 
a) da Política (3ºA - Turmas 1, 2 e 3) 
b) da Música (3º B - Turma 1, 2 e 3) 
c) do Esporte (3º C - Turma 1, 2 e 3) 
 

• Instrumentos para verificação da aprendizagem:  
1. Registre sua pesquisa no caderno. 
2. Entre os dias 22 e 26 de março os alunos irão socializar suas pesquisas nas aulas presenciais. 
3. O aluno em estudo remoto irá digitar a pesquisa junto a imagens e encaminhar por     e-mail 

dami.petrucci@gmail.com . Desse material será selecionado alguns trabalhos que comporão um painel 
alusivo ao Dia Internacional da Mulher. 

 

 

 

 

 

 

mailto:dami.petrucci@gmail.com

