
 

                                               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: 01 a 05 de mar. 

Temas da 
aula 

1. Ética e Moral (Centro de Mídias São 
Paulo e Caderno São Paulo faz Escola) 
2. Lepovetsky: O Crepúsculo do Dever  

Equivalente: 2 AULAS 

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

 
Conteúdos: 

1. O Eu Racional. 
2. Normas, Regras e Padrões. 
3. Dever: dever do que?   

 
Contextualização: 
As aulas presenciais (22 a 26 fev.) possibilitaram um contato visual e uma troca de ideias mais intensa a partir 
do quadro “EU diante do Mundo”. Cada um de nós, mesmo não tendo participado, podemos fazer esse 
exercício básico de OLHAR o mundo e localizar quais são as DUAS QUESTÕES BÁSICAS que brotam naquele 
que carrega consigo a curiosidade, o espanto, o incômodo frente às coisas que o cerca. Do querer 
CONHECER, da necessidade de AGIR, surgem uma gama de problemas, de desafios, de demandas urgentes 
inadiáveis. Neste roteiro, o pensador filósofo contemporâneo Gilles Lipovetsky traz à tona um tema agudo 
que é o do Dever. Mais, ainda: o crepúsculo do dever. Ao realizar as atividades abaixo tenha presente: o que 
move as pessoas a agir? Se é o “Eu Racional” (René Descartes) a “medida de todas as coisas” (Protágoras) 
aquele que estabelece os critérios para agir, como viver e aceitar que o “homem é um ser social” 
(Aristóteles)? 
  
Pesquisa: 

1. Procure em um DICIONÁRIO DE FILOSOFIA o sentido da palavra DEVER. Anote em seu caderno, o 
sentido dado e o nome do dicionário. 

2. Procure informações sobre quem é Gilles Lipovetsky e como ele pensa o Dever. Anote em seu 
caderno as informações e o nome de sua fonte de pesquisa.  

 
Obs.: A atividade acima é pessoal, é o resultado de sua pesquisa e de seu estudo. Procure não copiar de 
ninguém. Indique qual foi a fonte que você usou para pesquisar. 
 
 
PARA ENTREGAR: 
Produza um texto de 07 a 10 linhas comentando: Cumprir um DEVER é deixar de SER LIVRE? Justifique o seu 
comentário por meio de uma situação concreta do nosso dia a dia. 
 
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.  

 

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


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. 146 – 148. 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: 01/03 a 05/03 

Tema da 
aula 

CMSP- A expansão territorial e econômica 
brasileira (parte 2) 
Caderno do aluno- A formação das 
fronteiras brasileiras. 

Equivalente: 2 

 

CMSP-Habilidade- Identificar dados, representações e informações encontradas em cartas e mapas comparar as 

diferentes etapas do processo de formação territorial do Brasil. 

 

Conteúdos: Do arquipélago ao continente. 

 

Objetivo: Perceber que o processo colonial brasileiro se desenvolveu na faixa litorânea, consolidado pelas 

elites políticas e econômicas regionais, que passaram a disputar entre si o domínio da República. 

 

Atividade a ser realizada: 

Caderno do Aluno 

Ler com atenção o texto da página 109 do Caderno do Aluno (Currículo em Ação) e responder as atividades 

A, B, C, da página 109. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Leitura e análise de texto do caderno do aluno 

- Atividade, responder questões 

- Correção da atividade. 

 

 

Data de entrega 

01 a 05/03 

Enviar as atividades via e-mail 2anoarvgeografia@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 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 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: 2º A, B, C, D 

Professor ADOLFO Semana: 01 a 05 de março 

Tema da aula Renascimento Comercial e 
Urbano – Parte II 

Equivalente:  02 aulas 

 
Habilidade: Identificar propostas que reconheçam a importância do patrimônio étnico-cultural e artístico para 
a preservação das memórias e das identidades nacionais. 
 

Objetivo deste Roteiro: Promover uma interação com os alunos a fim de identificar e analisar, apresentando os 

principais eventos que caracterizaram o Renascimento Comercial, na transição da Idade Média para a Moderna 

europeia bem como as características do sistema de trabalho.   Mesmo aquele que não participar da exposição terá 

condições de identificar esses tópicos por meio da leitura abaixo:  

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 — reflexo do trabalho assalariado. 
Além disso, implicou transformações do espaço urbano, com o alargamento das estradas de acesso, grandes 
construções em estilo gótico (catedrais), aumento do número de casas e oficinas artesanais. 
Como características deste período, o aluno poderia citar:     

1) Crescimento acentuado da atividade mercantil, estimulando a retomada da circulação monetária e da 
consequente fundação de casa bancárias e da atividade de cambistas; 

2) Crescimento dos pequenos centros urbanos, fossem eles antigas cidades, feiras em franco desenvolvimento 
ou mesmo pequenas fortificações, conhecidas como burgos; 

3) Ascensão de uma nova camada social, a burguesia, associada às atividades comerciais e urbanas; 
4) Surgimento de feiras que concentravam centros de troca de produtos, bem como a circulação de mercadorias 

entre as cidades; 
5) Desenvolvimento da atividade artesanal, através de oficinas e das corporações de ofício; 
6) Retomada do contato comercial com o Oriente, abastecendo o mercado europeu de especiarias. 

As Cruzadas que ocorreram entre os anos de 1096 e 1270, conduziram a Europa a um momento de renascimento 
comercial: ao voltarem das batalhas em terras orientais, os cruzados traziam consigo produtos de luxo, como tapetes 
persas, porcelanas chinesas, tecidos finos ou especiarias (temperos como cravo, canela e pimenta), que atraíam a 
população europeia, que já não conhecia esses requintes. Por haverem estabelecido feitorias nessas regiões mais 
afastadas, os europeus abriram um novo eixo comercial ligando o Ocidente ao Oriente. As principais rotas de comércio 
eram feitas pelo mar Mediterrâneo e estavam sob o controle de cidades como Gênova, Veneza, Pisa, Constantinopla, 
Barcelona e Marselha. 
Gradativamente, os mercadores e banqueiros, cada vez mais ricos, conquistavam maior status social e passaram a 
ansiar pelo poder político. A burguesia ganhava prestígio e aproximava-se dos reis, emprestando-lhes dinheiro em 
troca de medidas políticas favoráveis ao comércio. Ao mesmo tempo, os senhores feudais viam-se envolvidos em 
dívidas, muitas delas decorrentes das altas despesas com as Cruzadas. 
Surgimento das guildas: associação que agrupava, em certos países da Europa durante a Idade Média, indivíduos com 
interesses comuns (negociantes, artesãos, artistas) e visava proporcionar assistência e proteção aos seus membros. 
Entende-se por corporação de ofício as guildas (associações) de pessoas qualificadas para trabalhar numa 
determinada função, que se uniam em corporações, a fim de se defenderem e de negociarem de forma mais eficiente. 
Dentre as mais destacadas, estão as corporações dos construtores e dos artesãos. 
Hansas eram associações de comerciantes que dominavam determinados segmentos do comércio. A mais conhecida 
foi a Liga Hanseática, formada por várias cidades mercantis, que dominou o comércio na região norte do continente 
europeu no final da Idade Média. 
 



 
 
 
Atividade a ser realizada: 
 
Você leu o texto acima, assistiu a aula do CMSP, então responda aos seguintes questionamentos: 
 
1) Observe as 3 imagens e faça uma análise de cada uma de acordo com o que foi estudado. 
 
2) Assinale a alternativa correta: 
(UFRN) O crescimento das cidades é um fenômeno da Europa ocidental a partir do século XI. Tratando sobre a questão, 
Pierre Vilar afirma: 
“As cidades dependiam dos senhores. Mas elas foram mais fortes que as aldeias para discutir com seus amos, 
rebelarem-se, obter ou impor ‘cartas de franquia’. Coletivamente, continuavam vinculadas ao sistema feudal [...]. Mas 
em seu território, e sobretudo dentro do recinto dentro da muralha, os habitantes eram livres e participavam da 
organização coletiva.” 
VILAR, Pierre. Do feudalismo ao capitalismo. São Paulo: Contexto, 1992, p. 39. 
 
Refletindo sobre essa afirmação, pode-se concluir que: 

(A) os moradores da cidade gozavam de significativa autonomia, mesmo submetidos à autoridade dos senhores, 
que lhes cobravam taxas. 

(B) os camponeses da aldeia medieval impuseram aos senhores feudais um documento que garantia autonomia 
política à comunidade. 

(C) os habitantes das cidades libertaram-se de inúmeras obrigações, entre elas a de participarem de corporações 
de ofício. 

(D) as populações urbanas eram isoladas por muralhas que as impediam de estabelecer relações 
socioeconômicas com o mundo feudal. 
 

3- (FUVEST) Na Idade Média praticava-se a indústria artesanal, através de associações profissionais denominadas 
“corporações de ofício”. As corporações de ofício eram: 

(A) associações de profissionais que exerciam a mesma atividade dentro do burgo; 
(B) associações de burgos para a proteção do mercado; 
(C) associações de profissionais de vários ofícios dentro do burgo; 
(D) associações internacionais de ligas profissionais. 

 
 



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: 

dolfisfontan@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.educacao.uol.com.br sob o título “Renascimento 

comercial-Fim do Feudalismo e o capitalismo comercial”  

 

 

 

 

 

 

 

Bom Trabalho! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dolfisfontan@gmail.com
http://www.educacao.uol.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:  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 - Sensibilizar-se em relação às tensões que ocorreram na formação da diversidade brasileira. 
3 - Compreender de que maneiras os jovens se relacionam com a sociedade de consumo e a produção.  

 

 

• 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 Música (2ºA – Turma 1, 2 e 3) 
b) da Ciência (2ºB – Turma 1, 2, 3) 
c) da Literatura (2ºC – Turma 1, 2, 3) 
 

• Instrumentos para verificação da aprendizagem:  



1. Registre sua pesquisa no caderno. 
2. Entre os dias 15 a 19 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

