
 

                                               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: 08 a 12 de mar. 

Temas da 
aula 

Liberdade: o impraticável do inevitável 
(CMSP) 
Autonomia e Liberdade (CSPFE) 

Equivalente: 2 AULAS 

Habilidade: 
1. Identificar diferentes conceitos de liberdade com base em algumas teorias filosóficas (Centro de 

Mídias São Paulo) 
 
Conteúdos: 

1. Algumas concepções de Liberdade. 
2. Autonomia, Liberdade, Dever.   

 
Contextualização: 
Estes roteiros sobre Ética/Moral e, especificamente, sobre a Liberdade, Autonomia e Dever, precisam ser 
lidos e refletidos com olhar crítico, ou seja, sem a paixão e a pressa de posicionamentos. Assim, é que se faz 
filosofia: uma tentativa de se afastar do tema para melhor compreendê-lo. Depois, em outro momento, cada 
qual se posiciona e assume uma atitude. O fato é que o primeiro sentido que se dá às palavras liberdade e a 
autonomia se aproximam do desejo e do gosto pessoal. “Eu desejo”, “eu quero”, “É o meu prazer”, “É a 
minha vontade”. É o império dos sentidos para satisfazer os meus gostos e interesses imediatos. Por sua vez, 
a palavra dever, soa como negação do prazer. Soa como algo ruim. Um impedimento. Neste sentido, 
filosoficamente falando, cabe o questionamento: Atender a todos os gostos e prazeres (portanto, exercer a 
liberdade) não é escravizar-se? Não seria o cumprimento do dever aquele que possibilita a liberdade? Ainda 
uma vez, fica a dica: onde do posicionamento imediato, procure se afastar do tema para melhor 
compreendê-lo e se apropriar dele.  
 
 
PARA ENTREGAR: 
Produza um texto entre 07 a 10 linhas a partir do que está posto abaixo: 
1. Pense nas atuais relações de gênero exibidas pelas mídias e as que estão a sua volta. 
2. Agora, comente: as novas posturas de homens e de mulheres são deveres ou se pautam na liberdade, na 
autonomia de ambos. Ao atender estas novas demandas a pessoa estará realizando um dever ou a pessoa 
estará exercendo a sua liberdade? 
 
Obs.: As perguntas acima não são questionários. O que se pede é um texto de opinião a partir das questões 
apresentadas. 
 
 
 
Enviar para o e-mail jorgealveso@professor.educacao.sp.gov.br até o dia 12 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 08 a 12 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. 148 – 151. 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: 08/03 a 12/03 

Tema da aula CMSP- A expansão territorial e econômica 
brasileira parte 2. 
Caderno do aluno- Do Arquipélago ao 
Continente. 

Equivalente: 2 aulas 

 

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

 

CMSP 

Habilidades: Identificar dados, representações e informações encontradas em cartas e mapas para 
comparar as diferentes etapas do processo de formação territorial do Brasil. 

Conteúdo: Território brasileiro 

Objetivo do conhecimento: Compreender como nasceu e se desenvolveu a geoeconomia do território 
brasileiro e a evolução territorial do Brasil. 

 

Caderno do aluno 

Habilidades: Ler, interpretar, mapas e gráficos para extrair informações que permitam identificar 
singularidades e distinções das diversas etapas da formação territorial do Brasil. 

Conteúdos: Do arquipélago ao Continente 

Atividade a ser realizada: escolher um dos 3 temas para pesquisar, que constam na página 110 do caderno 
do aluno (individualmente). 

Instrumento para verificação da aprendizado: realizar pesquisa em diferentes fontes. 

Objetivo do conhecimento: Entender que as divisões regionais não são definitivas, assim como não 
pretendem apresentar a totalidadeda diversidade espacial, mas devem contribuir para a compreensão de 
um problema, sendo um meio e não mais um produto.  

Avaliação: Avaliar a capacidade de argumentação, leitura e interpretação dos alunos. 

Enviar atividade para  o e-mail: 2anoarvgeografia@gmail.com 

 

Data de entrega: 15/03 

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 na escola para o professor. 

-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. 

 

 

 

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: 8 a 12 de março 

Tema da aula (CMSP) O Renascimento: 
contexto e suas manifestações 
nas ciências. 

Equivalente:  02 aulas 

Habilidade: Associar as manifestações culturais do presente aos processos históricos de sua constituição. 
Conteúdos:  Promover uma interação com os alunos a fim de identificar e analisar manifestações do Renascimento, 

suas principais características cultural e científico, bem como identificar as condições que permitiram o seu 

surgimento.  Mesmo aquele que não participar da exposição terá condições de identificar esses tópicos por meio da 

leitura abaixo:  

 

O Renascimento foi um importante movimento de ordem artística, cultural e científica que se deflagrou na passagem 

da Idade Média para a Moderna.  O Renascimento (ou Renascença), como o próprio nome indica, significa o 

revivescimento de algo que se considerava morto. Os cristãos já empregavam essa expressão quando aludiam à 

ressurreição dos mortos, por ocasião do Juízo Final.  O Renascimento não foi um acontecimento isolado. Ele faz parte 

de uma ampla gama de transformações culturais, econômicas, sociais, políticas e religiosas que caracterizaram a 

transição do feudalismo para o capitalismo.   Em um quadro de sensíveis transformações que não mais correspondiam 

ao conjunto de valores apregoados pelo pensamento medieval, o renascimento apresentou um novo conjunto de temas 

e interesses aos meios científicos e culturais de sua época. Ao contrário do que possa parecer, o renascimento não 

pode ser visto como uma radical ruptura com o mundo medieval. 

A razão, de acordo com o pensamento da Renascença, era uma manifestação do espírito humano que colocava o 

indivíduo mais próximo de Deus. Ao exercer sua capacidade de questionar o mundo, o homem simplesmente dava 

vazão a um dom concedido por Deus (neoplatonismo). Outro aspecto fundamental das obras renascentistas era o 

privilégio dado às ações humanas, ou humanismo. Tal característica representava-se na reprodução de situações do 

cotidiano e na rigorosa reprodução dos traços e formas humanas (naturalismo). Esse aspecto humanista inspirava-

se em outro ponto-chave do Renascimento: o elogio às concepções artísticas da 

Antiguidade Clássica ou Classicismo. 

Essa valorização das ações humanas abriu um diálogo com a burguesia, que floresceu desde a Baixa Idade Média. 

Suas ações pelo mundo, a circulação por diferentes espaços e seu ímpeto individualista ganharam atenção dos homens 

que viveram todo esse processo de transformação privilegiado pelo Renascimento. Ainda é interessante ressaltar que 

muitos burgueses, ao entusiasmarem-se com as temáticas do Renascimento, financiavam muitos artistas e cientistas 

surgidos entre os séculos XIV e XVI. Além disso, podemos ainda destacar a busca por prazeres (hedonismo) como 

outro aspecto fundamental que colocava o individualismo da modernidade em voga. 

A aproximação do Renascimento com a burguesia foi claramente percebida no interior das grandes cidades 

comerciais italianas do período. Gênova, Veneza, Milão, Florença e Roma eram grandes centros de comércio, 

onde a intensa circulação de riquezas e ideias promoveu a ascensão de uma notória classe artística italiana. Até mesmo 

algumas famílias comerciantes da época, como os Médici e os Sforza, realizaram o mecenato, ou seja, o patrocínio 

às obras e estudos renascentistas. 

Ao abrir o mundo à intervenção do homem, o Renascimento sugeriu uma mudança da posição a ser ocupada pelo 
homem no mundo. Ao longo dos séculos posteriores ao Renascimento, os valores por ele empreendidos vigoraram 
ainda por diversos campos da arte, da cultura e da ciência. Graças a essa preocupação em revelar o mundo, o 
Renascimento suscitou valores e questões que se fizeram presentes em outros movimentos concebidos ao longo da 
história ocidental.Durante o período do Renascimento houve grande desenvolvimento no campo das ciências. 
Pesquisas e descobertas científicas promoveram avanços em áreas como a Física, Astronomia, Matemática e 
Medicina, entre outras. 
O desenvolvimento do espírito de observação e de interpretação – que levou à experimentação racional dos estudos 
– foi fator determinante para tais avanços, especialmente a partir do final do século XVI. A essa nova concepção de 
ciência, damos o nome de Renascimento Científico. 
Alguns nomes do Renascimento Científico: Nicolau Copérnico (1437-1534): astrônomo polonês, na sua obra Da 
Revolução das Esferas Celestes combateu a teoria geocêntrica, que considerava a Terra como sendo o centro do 
universo, propondo a teoria heliocêntrica – o Sol como o centro do nosso sistema planetário.  Leonardo da Vinci (1452-

https://brasilescola.uol.com.br/historia/o-humanismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/literatura/classicismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/surgimento-burguesia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historia/o-mecenato.htm
https://www.coladaweb.com/artes/renascimento
https://www.coladaweb.com/biografias/leonardo-da-vinci


1519) – empreendeu diversas realizações, entre as quais se destaca o desenho do primeiro mapa-múndi focalizando 
a América, e projetos de engenhos voadores. Estudou profundamente a anatomia humana, a fim de expressar com 
maior rigor as formas humanas na pintura e na escultura. Foi precursor de numerosos inventos modernos, tais como 
uma máquina de voar, o paraquedas, o submarino e o carro de assalto (tanque de guerra).  Paracelso (1493-1541): 
médico suíço, estudou o campo farmacêutico e descobriu fundamentos físico-químicos nos processos vitais.  Ambroise 
Pare (1510-1590): cirurgião francês, foi o primeiro a fazer uso de pinças e fios para ligar os vasos sanguíneos nas 
amputações de membros, tal como se pratica ainda hoje. Esse processo substituiu a cauterização.  Miguel 
Servet (1511-1553): médico espanhol, descobriu a circulação do sangue pulmonar.  Giordano Bruno (1548-1600): 
influenciado por Copérnico, entre outros, esse teólogo e filósofo italiano afirmava ser o universo um todo infinito, 
havendo milhares de sistemas solares.  Francis Bacon (1561-1626): é considerado o fundador da ciência moderna, 
pois foi o primeiro a expor, em seu livro Novum Organum, o estudo da indução e do método experimental, ensinando 
que se deve descobrir os fenômenos da natureza pela observação e reproduzi-los pela experiência. Saber é 
poder, afirmava ele.  Galileu Galilei (1564-1642): natural de Pisa, na Itália, foi matemático, físico e astrônomo. 
Aperfeiçoou o telescópio a fim de se aprofundar nos estudos astronômicos. Confirmou a Teoria Heliocêntrica de 
Copérnico. Descobriu as leis da queda dos corpos e anunciou o princípio da inércia e o da composição dos movimentos. 
Inventou o termômetro e a balança hidrostática e estabeleceu os princípios da dinâmica moderna.  Isaac Newton (1643-
1727): matemático, físico e astrônomo inglês, descobriu as leis da gravitação universal e da decomposição da luz. 
A reação da Igreja Católica ao pensamento e às descobertas dos cientistas renascentistas nem sempre foi pacífica.  A 
luta dos cientistas para superar as dificuldades impostas pela Igreja ao progresso dos seus estudos foi dura e 
prolongada. 
Apesar de todo o avanço intelectual e científico registrado no Renascimento, não devemos esquecer que somente as 
elites tinham acesso a ele. Contraditoriamente, persistiam — sobretudo nas camadas populares — crenças no 
sobrenatural e na magia, herdadas dos alquimistas e feiticeiros da Idade Média. 
 
Atividade a ser realizada: 
 
1- Qual é o conceito de Renascimento? 
 
2- Quais as principais características do Renascimento? 
 
3- Qual a justificativa para que o mecenato fosse imprescindível no desenvolvimento do Renascimento? 
 
4 – Qual a principal característica do pensamento humanista do Renascimento? 
 
5 — O ______________ foi um dos fatores que contribuíram para o desenvolvimento das artes plásticas durante o 
Renascimento.  a) geocentrismo       b) heliocentrismo         c) antropocentrismo  d) anabatismo 
 
6 - O Renascimento estabeleceu um contraste com o_________: 
a) Teocentrismo.  
b) Heliocentrismo. 
c) Humanismo. 
d) Etnocentrismo. 
 
7 - O homem universal deveria ser erudito e culto, além de conhecer a literatura da_____________: 
a) Idade Média. 
b) Contrarreforma. 
c) Civilização chinesa. 
d) Antiguidade. 
 

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: 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 03 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.brasilescola.uol.com.br sob o título “O que foi o Renascimento”; www.coladaweb.com sob os títulos 

“Renascimento” e Renascimento Científico”.    

 

 

 

Bom Trabalho! 

mailto:dolfisfontan@gmail.com
http://www.brasilescola.uol.com.br/
http://www.coladaweb.com/


                                E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º BIMESTRE 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplinas 
envolvidas 

Sociologia, Projeto de Vida e 

Artes 
Série: 2° Ensino Médio 

Professora Damiane e Luzia Semana:  08 a 12 de março 

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

 
Habilidades: 

1. 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. 

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

3. Questionar a realidade social e planejar ações de intervenção solidária 
4.  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 

5. 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 ou da literatura. 
Levando em consideração as suas pesquisas, 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 da professora Damiane até quarta-feira. 
 
 

• Instrumento para verificação da aprendizagem:  
1. Encaminhe pelo WhatsApp (caso utilize vídeos e fotos) ou por e-mail para a professora Damiane até quarta-

feira. 
E-mail dami.petrucci@gmail.com 

2. O aluno em estudo remoto também irá encaminhar a sua atividade por e-mail dami.petrucci@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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