
                                E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º BIMESTRE 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplinas 
envolvidas 

Sociologia, Filosofia, Projeto de 

Vida e Artes 
Série: 1° Ensino Médio 

Professora Fabiana, Damiane, Jr e Luzia Semana:  08 a 12 de março 

Tema da aula Semana do Dia da Mulher Equivalente: 2 aulas 

 
Habilidades: 

• Identificar, analisar e comparar diferentes fontes de narrativas expressas em 
diversas linguagens, com vistas a compreensão de ideias filosóficas e de 
processos eventos históricos geográficos, políticos, econômicos, sociais, 
ambientais e culturais. 

• Reconhecer a importância do uso de diferentes linguagens para elaborar o 
pensamento e a expressão em processos reflexivos. 

• Questionar a realidade social e planejar ações de intervenção solidária 

•  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 

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

 
Conteúdo:   

Semana da Mulher 

 
Atividade a ser realizada: 

Na semana anterior (roteiro entre 01 e 05 de março) foi proposto em Filosofia que, com 
base no significado da palavra empoderamento e de uma frase de Cora Coralina, vocês 
pesquisassem sobre uma mulher brasileira que decidiu mudar a sua história e se 
destacou a partir da música, da ciência, da literatura ou da política. Em Sociologia foi 
solicitado a elaboração de um cartaz referente a Semana do Dia da Mulher. Levando em 
consideração as suas pesquisas, use toda a sua criatividade e demonstre o que você 
aprendeu utilizando qualquer tipo de linguagem (vídeo, música, poema, desenho, dança 
etc.) e encaminhe pelo WhatsApp (caso utilize vídeos e fotos) ou e-mail das professoras 
Damiane ou Fabiana até quarta-feira. 

 
Instrumento para verificação da aprendizagem:  

1. Encaminhe pelo WhatsApp (caso utilize vídeos e fotos) ou por e-mail para as 
professoras Damiane ou Fabiana até quarta-feira.  
E-mails dami.petrucci@gmail.com , 1anogeografiaarv@gmail.com 

2. O aluno em estudo remoto também irá encaminhar a sua atividade por e-mail 
dami.petrucci@gmail.com , 1anogeografiaarv@gmail.com ou entregar na escola. 
Desse material será selecionado alguns trabalhos que comporão um painel alusivo ao 
Dia Internacional da Mulher. 
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                    E. E. DR. ALFREDO REIS VIEGAS 

                                              1º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Geografia  Série: 1º A, 1º B, 1º C, 1º D 

Professor Fabiana Almeida Semana: 08/03 a 12/03 

Tema da 
aula 

CMSP- Tempo e espaço 
Caderno do aluno- Zonas 
antropizadas 

Equivalente: 2 aulas 

 

CMSP-Habilidade- (EM13CHS101) Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas 

expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas com processos 

e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. 

 

Objetivo: Compreender qual a função do Orçamento Participativo e o seu objetivo em prol da 

sociedade. 

 

Objetivo do conhecimento: As relações entre espaço e sociedade, natureza, trabalho e tempo 

e as transformações antópicas no meio fisíco em diferentes sociedades. 

 

Conteúdo: As transformações antrópicas no planeta- parte 1 

 

Caderno do aluno 

Conteúdos: Orçamento público: exercendo a cidadania. 

 

Atividade a ser realizada: Pesquisar sobre o tema: Orçamento Participativo  

-Elaborar uma proposta de Orçamento Participativo. 

 

Obs: Para a elaboração do Orçamento Participativo sugerimos alguns procedimentos 

que se encontram na página 240 do caderno do aluno (currículo em ação). 

 



 

CMSP 

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

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Pesquisar em diferentes fontes, internet, livro didático e outros. 

 

Data de entrega 

15/03 

Enviar as atividades via e-mail 1anogeografiaarv@gmail.com 

Dúvidas: (13) 988103004 

 

Atenção: 

1- Estas atividades são obrigatórias para todos os alunos. 

Obs: Os alunos que não voltarão presencialmente deverão fazer por escrito em folha de 

papel almaço e entregar direto para o professor escola. 

-Colocar na folha de atividades 

Nome da escola 

Nome completo 

Atividades de geografia (semana de 08/03 a 12/03) 

-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: 1º A, B, C, D 

Professor ADOLFO Semana: 8 a 12 de março 

Tema da aula (CMSP) Pré-História... Que 
história é essa? (Parte I) 

Equivalente:  02 aulas 

Habilidade: Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas 
linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. 
Conteúdos:  Promover uma interação com os alunos a fim de identificar e analisar a importância 

da Ciência História, e por meio de documentos históricos de natureza diversa, narrativas e 

discursos que permearam o contexto da História e da cronologia tradicional sobre a Pré-História 

e a ocupação humana da América. Mesmo aquele que não participar da exposição terá 

condições de identificar esses tópicos por meio da leitura abaixo:  

 

A história tem uma relação direta com o homem em seu tempo.     
História é uma ciência que estuda a vida do homem através do tempo. Ela investiga o que os 
homens fizeram, pensaram e sentiram enquanto seres sociais. Nesse sentido, o conhecimento 
histórico ajuda na compreensão do homem enquanto ser que constrói seu tempo. 
A história é feita por homens, mulheres, crianças, ricos e pobres; por governantes e governados, 
por dominantes e dominados, pela guerra e pela paz, por intelectuais e principalmente pelas 
pessoas comuns, desde os tempos mais remotos. A história está presente no cotidiano e serve 
de alerta à condição humana de agente transformador do mundo. 
Ao estudar a história nos deparamos com o que os homens foram e fizeram, e isso nos ajuda a 
compreender o que podemos ser e fazer. Assim, a história é a ciência do passado e do presente, 
mas o estudo do passado e a compreensão do presente não acontecem de uma forma perfeita, 
pois não temos o poder de voltar ao passado e ele não se repete. Por isso, o passado tem que 
ser “recriado”, levando em consideração as mudanças ocorridas no tempo. As informações 
recolhidas no passado não servirão ao presente se não forem recriadas, questionadas, 
compreendidas e interpretadas. 
A história não se resume à simples repetição dos conhecimentos acumulados. Ela deve servir 
como instrumento de conscientização dos homens para a tarefa de construir um mundo melhor 
e uma sociedade mais justa.  
 É importante estudar a história do Brasil para entender melhor quais as formações 
culturais/étnicas/socioeconômicas e os acontecimentos que serviram de base para o 
desenvolvimento da sociedade brasileira como ela é hoje. 
Muitas teorias tentam explicar o início do povoamento da América, como a Teoria de Clóvis, os 
estudos sobre o esqueleto Luzia e a Teoria Pré-Clóvis. Cada uma estabelece marcos temporais 
diferentes para o povoamento do continente americano pelos seres humanos, variando entre 11 
400 e 14 000 anos atrás.  A Teoria de Clóvis defende que o ser humano veio da Ásia para a 
América durante uma Era Glacial, atravessando o Estreito de Bering, que se encontrava 
congelado, e de lá se propagou por todo o continente. 



As pinturas rupestres, realizadas em cavernas, são características de povos da Pré-História, 
caracterizados pelo nomadismo e pela ausência de produção – viviam da caça, pesca e coleta. 
O principal sítio arqueológico no Brasil, onde se identificam tais características, estão em São 
Raimundo Nonato, no Piauí.  As pinturas rupestres eram criadas com materiais variados, como 
pedaços de carvão, pigmentos minerais, água, gordura vegetal e mineral. A tinta que era 
produzida com esses materiais era aplicada nas paredes com os dedos ou com instrumentos 
finos de madeira ou espinhos. Em geral, as pinturas rupestres representavam temas cotidianos, 
como caça, rituais religiosos, lutas, danças, animais ou grafismos de significado desconhecido. 
 
Atividade a ser realizada: Você leu o texto acima, assistiu a aula do CMSP, então responda 
aos seguintes questionamentos:  
 

1 - Observe a imagem e responda: 
 

Disponível em: http://www.terradelund.com.br/tirinhas. Acesso em: 25 nov. 2018. 
 
A tirinha se refere à importância da descoberta: 
a) das ossadas humanas. 
b) das cavernas antigas. 
c) da arte rupestre. 
d) dos vestígios materiais. 

 
2 - História é a ciência que:  
a) estuda os acidentes históricos e geográficos do planeta Terra;  
b) se fundamenta unicamente em documentos escritos;  
c) estuda os acontecimentos do passado dos homens, utilizando-se dos vestígios que a 
humanidade deixou;  
d) estuda os acontecimentos presentes para prever o futuro da humanidade. 
 
3 - As discussões sobre o povoamento do continente americano estão relacionadas também 
com questões políticas. Um dos problemas de ordem política e cultural que estariam 
relacionados com essas discussões é: 
a) a tese da superioridade do homem tropical, que se contrapõe à superioridade do homem 
africano. 
b) a tese da impossibilidade da travessia do Estreito de Bering. 
c) a tese da falsidade das pinturas arqueológicas da Serra da Capivara, no Piauí. 
d) a tese do eurocentrismo, que, entre outras coisas, advoga a expansão da humanidade pelo 
mundo a partir do continente europeu. 
 
4 - Sobre as teorias que explicam a chegada do homem à América, correlacione as colunas. 
A. Teoria de Clóvis. B. Teoria da rota costeira pelo Oceano Pacífico. C. Teoria de migração 
atlântica. 
I. James Dixon, arqueólogo, sugere que além dos povos que se deslocaram a pé da Ásia à 
América do Norte, outros fizeram o caminho em barcos, contornando as geleiras. Essa 
hipótese foi levantada com base em achados recentes. Na Ilha de Prince of Wales foi 
encontrado um esqueleto humano de cerca de 10,5 mil anos. 
II. Segundo essa teoria, a espécie homo sapiens teria chegado à América pela Sibéria (perto 
da atual Rússia), passando pelo estreito de Bering e atravessando um corredor livre do gelo, 
chegando assim ao sul. Utilizando-se da tecnologia de datação do carbono-14, admitiu-se que 
o homem teria chegado à América há cerca de 13,5 mil anos atrás. 
III. Em fins dos anos 1990 foram encontradas na região da Virgínia peças que variam de 10 a 
18 mil anos. Arqueólogos acreditam que os instrumentos encontrados em no sítio conhecido 



com Cactus Hill se parecem com os do sudeste da Europa. A migração teria ocorrido pela 
costa europeia, passando pela Groelândia até chegar ao litoral atlântico do atual Estados 
Unidos. A partir daí foi possível chegar até a América do Sul. 
 
 
Assinale a alternativa que apresenta a correlação correta.  
a) A-II, B-I, C-III; 
b) A-III, B-I; 
c) A-I, B-II, C-III; 
d) A-II, B-III, C-I; 
 
4 – De acordo com o texto acima, faça com suas palavras, uma definição da ciência História. 
 

Instrumento para verificação da aprendizagem: registro no caderno de História e 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: arffontan@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 02 de março.  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.escolakids.com.br sob o título “A importância 

de se estudar História”,  www.mundoeducacao.uol.com.br sob o título “Qual a importância da 

História? 

 

 

 

 

 

 

 

Bom Trabalho! 
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                       E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                               1º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Sociologia Série: 1ºA, 1Bº, 1Cº, 1ºD 

Professor Fabiana Almeida Semana: 08/03 a 12/03 

Tema da aula CMSP- Racismo científico 
Caderno do aluno- Tempo e espaço 

Equivalente: 2 aulas 

 

Obs: Todas as atividades do CMSP devem ser respondidas no próprio CMSP 

 

CMSP 

Habilidades: (EM13CHS102) Identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, 
geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais de matrizes 
conceituais (etnocentrismo, racismo, evolução, modernidade, cooperativismo, 
desenvolvimento, etc.) 

Conteúdos: 

Indivíduo X Sociedade 

Objetivo do conhecimento: Compreender que a sociedade contemporânea ainda 
possue discursos racistas, etnocentristas baseados nas teorias evolucionistas. Levantar 
questões sobre a eugênia, o arianismo, o colonialismo, o relativismo cultural e o 
multiculturalismo, a fim de combater os elementos que discriminam alguns grupos 
dentro da sociedade. 

 

Caderno do aluno 

Habilidade: (EM13CHS101) Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e 
narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias 
filosóficas e de processos e eventos, históricos, geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais. 

Conteúdo- Cargas tributárias no Brasil 

Objetivo do conhecimento - Revelar que o produto mais desejado pelos estudantes, são 
os que mais carregam os tributos que incidem sobre o bem, incrementando seu preço 
final para o consumidor. Muito provavelmente, o produto mais desejado se encontrará 
na categoria daqueles com elevada carga tributária. Por certo, os estudantes 
manifestarão indignação, expondo que a ausência de tributos facilitaria a aquisição do 



bem desejado. Instigá-los a estimar o tempo que levariam para conquistar o bem 
respeitando todas as regras.  Atentar-se ao fato de possivelmente reproduzir narrativas 
sobre o Brasil ser um dos países, onde mais se cobra impostos no mundo. É uma boa 
oportunidade para perceber que o modelo de tributação brasileiro pesa mais sobre o 
consumo do que sobre a renda.  

 

Atividade a ser realizada: 

1- Para aprofundar o tema, ler o artigo “A carga tributária no Brasil é alta comparada à 
de outros países?”, disponível no portal do Politize!. <https://www.politize.com.br/ 
carga-tributária-brasileira-e-alta/ 

 

2- Registrar as conclusões em um texto. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Leitura e análise de texto.  

- Redigir texto 

 

Enviar as atividades para: 1anogeografiaarv@gmail.com 

Dúvidas: 13 988103004 

 

Data de entrega: 

Esta atividade contribui com sua formação pessoal e intelectual. 

 

Bom Trabalho! 

O saber deve ser como um rio, cujas águas doces, 
grossas, copiosas, transbordem do indivíduo, 
e se espraiem, estancando a sede dos outros. 
Sem um fim social, o saber será a maior das futilidades. 
Gilberto Freyre 
 

 

 

 

 

https://www.politize.com.br/

