
 

                                               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: 08 a 12 de mar. 

Tema da aula Pensamento e linguagem - Parte 01 
(CMSP) 
O homem como ser de natureza e de 
linguagem. (CSPFE) 

Equivalente: 2 AULAS 

Habilidade: 
Relacionar pensamento, linguagem e língua. (CMSP) 
 
Conteúdo: 
O que nos marca como animais da espécie humana? 
 
 
Contextualização: 
Para um maior aproveitamento destas aulas/dos roteiros, considere que neste nosso momento histórico, de 
forma generalizada, todos querem falar. Todos querem dizer a seu modo algo sobre o mundo. Não é sem 
sentido os apelos pró liberdade de expressão, muito menos o uso contínuo das mídias de comunicação. 
Contudo, é preciso selecionar o que se ouve e ater-se que existem as falas e as falas dos especialistas. A fala 
espontânea e a fala elaborada, daí a questão dos filósofos profissionais. Mas, de toda forma o que se deve 
ter presente são: 1. Os instrumentos da comunicação, aqui entendido como sendo a pessoa que quer 
comunicar e a pessoa que é atingida por esta comunicação. Ainda. 2. O código utilizado nesta comunicação, 
ou seja, os signos, os símbolos, a linguagem, enfim, que por sua vez leva/traz a mensagem. 3. Como tudo 
isso é organizado para produzir um efeito esperado. Por fim, vale dizer da necessidade de se ater naquilo 
que se quer comunicar, mas também nos meios pelos quais se dá essa comunicação.   
 
 
Para SER ENTREGUE: 
Procure elaborar um texto de sete a dez linhas RELACIONANDO o tema deste Roteiro de Filosofia (08 a 12 
de mar.) “Pensamento e Linguagem” com o evento Dia Internacional da Mulher. Como ligar “Pensamento 
e linguagem” com o processo de empoderamento feminino? 
 
 
     
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.  

 

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 
 

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


 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                        E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                                                  1º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina GEOGRAFIA Série: 3ºA, 3Bº, 3Cº 

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

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

Equivalente: 2 aulas 

 

Obs: Todas as atividades do CMSP deverão ser respondidas no próprio CMCP. 

 

CMSP 

Habilidades: Estabelecer as diferenciações entre os objetivos e as funções dos diferentes organismos 
econômicos internacionais. 

Conteúdos: O Brasil no sistema internacional. 

Objetivo do conhecimento: Compreender o papel das organizações internacionais, quais os seus objetivos 
e importância desses orgãos institucionais no cenário mundial. 

 

Caderno do aluno 

Habilidade- Comparar e diferenciar os critérios de regionalização mundial, considerando as 
intencionalidades sociais, políticas e econômicas que as envolvem. Aplicar e diferenciar os conceitos de 
ordem mundial, bipolaridade e multipolaridade.  

 

Conteúdo: A regionalização do espaço mundial 

Objetivo do conhecimento:  

Compreender o significado de regionalizar.  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. Até mesmo o espaço da sala de aula pode ser regionalizado.  

Na Ordem Mundial, diferentes denominações surgiram para designar os países situados na periferia do 
sistema capitalista: países subdesenvolvidos até 1960, países em desenvolvimento de 1960 aos dias atuais, 
países de industrialização tardia e países subdesenvolvidos industrializados de 1970 a 1980, países do 



Norte e do Sul na década de 1980, e países emergentes a partir de 1990. 

 

Atividade a ser realizada: 

Realizar atividade 5 das páginas 100 e 101 do caderno do aluno. 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

CONFECÇÃO DE MAPA  

 Tema: REGIONALIZAÇÃO. 

De posse do mapa mundi mudo  abaixo disponibilizado através do link pelo(a) professor(a), siga as 
orientações: 

https://www.coloringcity.net/wp-content/uploads/2018/06/mapa_mudo_poltico_del_mundo_0.png 

 

Atenção: Para editar no mapa mudo acima é preciso salvá-lo, a maneira mais facil é salvar em documentos, 
e após salvo ele poderá ser editado. 

Roteiro 

•  Escolha uma empresa transnacional de sua  preferência. 

• Pesquisar previamente a localização da sede e filiais da transnacional escolhida. 

• Escolher uma variável visual ( pesquisar o que é variável visual caso não lembre) para representar as 
localizações da empresa no mundo. 

• Inserir as localizações da sede e das filiais no mapa. 

• Criar uma legenda. 

• Dar um título ao mapa. 

Caderno do Aluno – 3ª série do Ensino Médio - 1º semestre 

GEOGRAFIA  página 101 

Após a criação do mapa responda as questões no seu caderno, a partir do mapa elaborado: 

a) Qual o critério adotado para construir essa regionalização? 

b) O título do mapa está coerente com o que o mapa demonstra? Por quê? 

c) O que está representado no mapa tem uma legenda correspondente? Justifique sua resposta 

Enviar para: 3anoarvgeografia@gmail.com 

Dúvidas: 13 988103004 

 

Data de entrega: 15/03 

Esta atividade contribui com sua formação pessoal e intelectual. 

 

Bom Trabalho! 

 

https://www.coloringcity.net/wp-content/uploads/2018/06/mapa_mudo_poltico_del_mundo_0.png


                              E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                      1º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina HISTÓRIA Série: 3º A, B, C, D 

Professor ADOLFO Semana: 8 a 12 de março 

Tema da aula (CMSP) Um novo olhar sobre a 
África 

Equivalente:  02 aulas 

A história tem uma relação direta com o homem em seu tempo.     
 
Habilidade: Reconhecer alternativas de intervenção em conflitos sociais e crises institucionais que respeitem os 
valores humanos e a diversidade sociocultural. 
 

Conteúdos:  Promover uma interação com os alunos a fim de reconhecer as permanências e mudanças em relação 

às teorias racistas que revelam, na contemporaneidade, preconceitos arraigados e estereótipos advindos dos discursos 

construídos historicamente no período e que tinham intencionalidades, de modo a combater preconceitos de diversas 

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

leitura abaixo:  

 

O neocolonialismo resultou na ocupação da África pelas potências industrializadas que estavam interessadas na 

exploração dos recursos naturais desse continente. A colonização implantou mecanismos de exploração intensa no 

continente africano e esse processo gerou inúmeras consequências para a África que são sentidas até hoje. 

Foram formuladas teorias baseadas em preconceito racial e étnico para justificar essa dominação. Isso era conhecido 
como “darwinismo social”, que partia de uma leitura equivocada da teoria da evolução das espécies de Darwin e 
defendia a falsa tese da existência da superioridade natural de determinados grupos humanos em relação a outros. 
A conquista do continente africano pelos europeus foi relativamente fácil, pois, segundo os historiadores, as potências 
europeias já possuíam conhecimento desse continente por causa das atividades missionárias desenvolvidas nele e 
das expedições dos exploradores que mapearam o território. Isso permitiu que os europeus tivessem conhecimento 
dos povos e reinos existentes na África, principalmente de suas fraquezas.   Um dos resultados da ocupação 
desenfreada do continente africano foi o crescimento das rivalidades e divergências entre as potências europeias, o 
que foi um dos motivos a levar à deflagração da Primeira Guerra Mundial alguns anos depois.                                           O 
continente africano é o mais pobre economicamente do planeta, além de apresentar vários problemas de ordem social 
(conflitos étnicos, doenças, fome etc.). Um dos principais motivos desse cenário foi o processo de colonização e 
independência dos países africanos, em que apenas os interesses das potências imperialistas foram levados em conta.  
A divisão territorial do continente teve como critério apenas os interesses dos colonizadores europeus, desprezando 
as diferenças étnicas e culturais da população local. Esse processo foi marcado por muita violência e intensa 
exploração das riquezas dos países africanos que, após conquistarem a independência, ficaram instáveis politicamente 
e economicamente, visto que os colonizadores simplesmente abandonaram a região em meio a diversos conflitos 
étnicos e separatistas. 

Instrumento para verificação da aprendizagem: registro no caderno de História e postagem no e-mail. 
1 - Após a leitura do texto assista ao vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=AfnruW7yERA  e faça um comentário 
sobre o assunto. 
 
2 - Uma das mais graves consequências da colonização europeia na África foi a instalação de fronteiras artificiais. 
Essas fronteiras foram desenhadas e estipuladas na Conferência de Berlim, em 1884, pelos países europeus, o que 
acarretou problemas até hoje vistos na África. Responda V (verdadeiras) e F (falsas) e assinale a resposta correta: 
( ) Existem alguns países na África que podem ser considerados estados-nações, por haver nesses países várias 
línguas, crenças, centros de poder, o que torna esses países apenas um aglomerado de povos. 
( ) A Conferência de Berlim foi realizada para estipular a divisão da África para as várias metrópoles que ali já se 
localizavam, ou seja, organizar melhor a forma de exploração do continente africano pelas metrópoles. 
( ) Na divisão também foram analisados aspectos de inserção de tribos, como no caso de tribos que tinham conflitos 
históricos; nesse caso, houve a separação em territórios distintos. 
( )Hoje já cessaram os conflitos internos no continente, ligados à questão da organização territorial, no sentido de que 
o continente por si só já reorganizou suas áreas. 
( )Hoje a pobreza e os conflitos vistos na África podem ser considerados consequências da exploração excessiva por 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/darwinismo-social.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/charles-darwin.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/fases.htm
https://www.youtube.com/watch?v=AfnruW7yERA


parte dos países mais ricos, que sempre se preocuparam em extrair e explorar o máximo do continente, nunca 
buscando desenvolver essa área, com uma parcela do que foi explorado. 
 
a) F, V, V, V, V. 
b) V, V, F, V, F. 
c) F, V, F, F, V. 
d) V, F, V, V, F. 
 
3 – Considerando o tema estudado, faça uma análise do contexto do poema “Reza, Maria”, cuja autoria é de um 
escritor de Moçambique, denominado José Craveirinha:   
 
“Suam no trabalho as curvadas bestas 
e não são bestas 
são homens, Maria! 
 
Corre-se a pontapés os cães na fome dos ossos 
e não são cães 
são seres humanos, Maria! 
 
Feras matam velhos, mulheres e crianças 
e não são feras, são homens 
e os velhos, as mulheres e as crianças 
são os nossos pais 
nossas irmãs e nossos filhos, Maria! 
 
Crias morrem à míngua de pão 
vermes na rua estendem a mão à caridade 
e nem crias nem vermes são 
mais aleijados meninos sem casa, Maria! 
 
Do ódio e da guerra dos homens 
das mães e das filhas violadas 
das crianças mortas de anemia 
e de todos que apodrecem nos calabouços 
cresce no mundo o girassol da esperança. 
 
Ah! Maria, 
põe as mãos e reza. 
Pelos homens todos 
e negros de toda a parte 
põe as mãos 
e reza, Maria!” 
 
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 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 “Neocolonialismo na 
África”,  www.educador.brasilescola.uol.com.br sob o título “A colonização e a violência na África” e 
www.educamaisbrasil.com.br    sob o título “Economia da África”.   

 
 
 
 

Bom Trabalho! 

 
 
 
 

mailto:profesadolfo@gmail.com
http://www.brasilescola.uol.com.br/
http://www.educador.brasilescola.uol.com.br/


                                E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º BIMESTRE 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplinas 
envolvidas 

Sociologia, Projeto de Vida e 

Artes 
Série: 3° Ensino Médio 

Professora Damiane 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, esporte ou da política. 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 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. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

mailto:dami.petrucci@gmail.com
mailto:dami.petrucci@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


