
                                E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º BIMESTRE 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplinas 
envolvidas 

Filosofia Série: 1° Ensino Médio 

Professora Damiane Petrucci Semana: 12 a 16 de abril 

Tema da aula Desejos e ambiguidades do 

desenvolvimento científico, 

tecnológico e humano 

Equivalente: 2 aulas 

Habilidades: Identificar, contextualizar e criticar tipologias evolutivas (populações 
nômades e sedentárias, entre outras) e oposições dicotômicas (cidade e campo, cultura 
e natureza, civilizados e bárbaros, razão e emoção, material e virtual etc.), explicitando 
suas ambiguidades. 

 

Conteúdo: o pensamento científico e os valores tradicionais; a afirmação do discurso 
científico e filosófico em oposição ao senso comum em diferentes contextos históricos 

 
Atividade a ser realizada: 
Pesquise e leia sobre a Filosofia Medieval e responda as seguintes questões? 

1) A Filosofia Medieval ocorreu entre o século V e XV. Qual era o contexto histórico 
da época, ou seja, o que estava ocorrendo neste período? 

2) Quais eram as principais questões filosóficas neste período? 
3) Quais eram as Escolas Filosóficas? 
4) Quais eram os principais filosóficos?  
5) Quais eram as abordagens cientificas da época? 

 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem:  

1. Encaminhe as respostas da atividade por e-mail  dami.petrucci@gmail.com  

2. O aluno em estudo remoto, sem acesso, poderá entregar a atividade na escola.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dami.petrucci@gmail.com


                     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: 12/04 a 16/04 

Tema da 
aula 

CMSP- Modo de vida das 
sociedades e as transformações 
espaciais (parte 1) 
Caderno do aluno- As 
contradições da sociedade 

Equivalente: 2 

 

Habilidade (CMSP) - Identificar, analisar, discutir as circunstâncias históricas, geográficas, 

política, econômicas, sociais, ambientais e culturais de matrizes conceituais. 

 

Caderno do aluno 

Conteúdos: Sociedades tradicionais e urbano-industriais 

 

Atividade a ser realizada: 

- Páginas 242 e 243 do caderno do aluno 

- Responder as questões da página 242 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Leitura de imagem e texto (Caderno do aluno) 

- Anotar as conclusões 

- Correção da atividade. 

 

Objetivo: Analisar as transformações das paisagens e do território, pelo modo de vida e 

pela ocupação do espaço. 

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

 



Data de entrega 

22/04 

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

Não serão aceitas atividades via whatssap 

OBS -Todas as atividades deverão ser preferencialmente enviadas digitadas (somente 

serão aceitas escritas em casos em que o aluno não possua internet, computador) 

 

Dúvidas: (13) 988103004 

 

Atenção: 

1- Estas atividades são obrigatórias para todos os alunos não-presenciais, que assistam 

ou não as aulas remotas. 

2- Os alunos que não possuem equipamento eletrônico para acompanhar as aulas 

remotas (e que já comunicaram à 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 12/04 a 16/04) 

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: 12 a 16 de abril 

Tema da aula (CMSP) A História e suas 
narrativas (Parte I) 

Equivalente:  02 aulas 

Habilidades: (EM13CHS105) Identificar, contextualizar e criticar tipologias evolutivas 
(populações nômades e sedentária, entre outras) e oposições dicotômicas (cidade e campo, 
cultura e natureza, civilizados e bárbaros, razão e emoção, material e virtual etc.) explicando 
suas ambiguidades.                                    
       
Conteúdos: Retomar as teorias sobre a origem do homem americano, apontando as 

circunstâncias que permeiam a produção do conhecimento histórico, com vistas a valorizar a 

diversidade de narrativas para a construção da memória e da identidade.  Mesmo aquele que 

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

 

“A cada tempo o seu tempo”. 
 
De acordo com a aula do CMSP do dia 07 de abril temos que levar em conta que a evolução 
humana na ocupação dos continentes não ocorre de forma igualitária e ao mesmo tempo.  Por 
exemplo na China não ocorre ao mesmo temo e da mesma forma que na Europa, portanto 
devemos ter precaução com as informações eurocêntrica, e de igual forma na ocupação do 
continente americano. 
Do ponto de vista formal, a expressão “pré-história” designa tudo que houve antes da história 
humana se desenrolar. Na prática, esse mesmo termo abarca o período que vai desde o 
surgimento da vida da Terra, a evolução da espécie humana, indo até o aparecimento da escrita. 
Dessa forma, percebemos uma curiosa contradição: como o termo pré-história é utilizado para 
se definir um tempo em que os seres humanos já existiam na Terra? 
Para compreender essa contradição, devemos conhecer quem foram os responsáveis pela 
existência do padrão que convenciona o período pré-histórico. Tal concepção apareceu 
precisamente junto aos historiadores do século XIX, que acreditavam que o estudo do passado 
só era possível por meio de documentos escritos. Dessa forma, julgavam que a compreensão 
do passado pré-histórico não poderia se sustentar em bases verdadeiras. 
Atualmente, esse tipo de compreensão acabou perdendo espaço para outras formas de 
recuperação do passado. Muitos historiadores passaram a ver que as fontes que documentam o 
passado não se resumem aos documentos escritos. As manifestações artísticas, a oralidade, a 
cultura material e outros vestígios podem se entregar no entendimento do passado. Com isso, o 
mundo pré-histórico deixou de ser visto como um tempo “destituído de história”. 
A teoria migratória de maior destaque com relação à América, acredita que os primeiros grupos 
humanos a chegar ao continente contavam com semelhanças físicas próximas das populações 
mongolóides e pré-mongolóides da Ásia. A chegada desses povos à América aconteceu graças 
ao congelamento do Estreito de Bering, que separa o continente asiático da porção norte da 
América. Há cerca de 12 mil anos, o congelamento do Estreito e a baixa no nível das águas do 
Oceano Glacial Ártico permitiram a migração do homem préhistórico asiático para a América. Os 
defensores dessa tese migratória se embasam nos vestígios pré-históricos encontrados no sítio 
de Clóvis, localizado no Novo México (EUA). No entanto, essa tese sofre grande questionamento. 
Uma dessas suspeitas sobre a Teoria do Estreito de Bering aconteceu quando, em 1975, o fóssil 
de uma mulher foi encontrado na região de Lagoa Santa, situada no estado brasileiro de Minas 
Gerais. Apelidada de “Luzia”, o antigo fóssil tem uma datação equivalente à dos primeiros povos 
a ocuparem a América do Norte. Além disso, seus traços são negróides como os das populações 



do continente africano ou dos aborígines australianos. O crânio antes do incêndio no Museu 
Nacional, no Rio de Janeiro, e a reconstrução do rosto de Luzia com base nos ossos encontrados 
pelos cientistas https://www.dw. Baseado nessa descoberta revolucionária, a comunidade 
científica trabalha com uma terceira hipótese. De acordo com esses estudos, as populações que 
ocuparam primeiro o continente vieram de regiões do sul asiático, da Polinésia e da Oceania. 
Tais grupos humanos teriam se deslocado por meio de navegações feitas em embarcações de 
pequeno porte. Com o passar do tempo fixaram-se no litoral leste do continente americano e, 
posteriormente, buscado áreas pelo interior da América. Sem chegar a um consenso final, as 
pesquisas arqueológicas e paleontológicas continuam na América. Cada dia, novas descobertas 
vão ampliando o debate sobre os povos formadores do nosso continente. Dessa forma, muitos 
vestígios pré-históricos americanos ainda esperam seu encontro com o homem contemporâneo. 
 

1 - Enem) 

 

A pintura rupestre acima, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa: 
a) o conflito entre os povos indígenas e os europeus durante o processo de colonização do 
Brasil. 
b) a organização social e política de um povo indígena e a hierarquia entre seus membros. 
c) aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do Brasil. 
d) os rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros atualmente extintos. 
2 - (IBADE) A partir da segunda metade do século XX, o termo Pré-história passou a ser cada 
vez mais questionado por historiadores que, em seu lugar, têm utilizado "História dos povos 
sem escrita". 
Sobre o referido debate entre historiadores, é correto afirmar que o termo Pré-história é 
rejeitado porque: 
a) enfatiza a arqueologia e a paleontologia, cujos estudos dependem de custosas escavações 
e análise de fósseis. 
b) supervaloriza os povos dotados de escrita, compreendendo apenas estes como passíveis de 
produzir História. 
c) impede os estudos dos povos cujas sociedades não desenvolveram a escrita. 
d) iguala povos bárbaros e selvagens aos povos portadores de cultura. 
3- “Perguntaram a antropóloga americana Margaret Mead o que ela considerava como primeiro 
sinal de civilização numa cultura. Ela disse que era um fêmur que havia quebrado e logo foi 
curado. No reino animal ninguém sobrevive com este osso quebrado. Um fêmur curado é a 
evidência que alguém foi cuidado”. 
Segundo a ideia de Margaret Mead, além do fêmur curado, poderíamos citar como sinal de 
civilização: 
a) o sedentarismo 
b) o enterro dos mortos 
c) a domesticação de animais 
d) a criação da roda 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem: registro no caderno de História e postagem 

no e-mail. 

Data de entrega: A atividade do roteiro deve ser postada até o dia 19 de abril no seguinte 

e-mail: arffontan@gmail.com  constando nome do aluno, série e data do roteiro a que se 

refere a atividade. 

OBS: 1) A atividade proposta refere-se à aula ministrada no CMSP no dia 07 de abril.  Em caso 

de dúvida, reassista a aula através de repositório do canal ou pelo Youtube.  

mailto:arffontan@gmail.com


2) Sugestão de leitura de texto disponível na Internet em www.todoestudo.com.br    sob o título 

“Eurocentrismo”, www.coladaweb.com sob o título “Pré-História da América”,  

www.blogdoenem.com.br sob o título “Pré-História da América” e www.brasilescola.uol.com.br 

sob o título “A Pré-História” e “Ocupação do continente americano”.           

 

 

 

 

 Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coladaweb.com/
http://www.blogdoenem.com.br/
http://www.brasilescola.uol.com.br/


 

            E. E. DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                              1º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Sociologia Série: 1ºA, 1ºB, 1ºC, 1ºD 

Professor Fabiana Almeida Semana: 12/04 a 16/04 

Tema da 
aula 

CMSP- Progresso.... As vezes para 
trás 
Caderno do aluno - As 
contradições da civilização 

Equivalente: 2 

CMSP 

Habilidade (CMSP) - Identificar, contextualizar e criticar tipologias evolutivas (populações 

nômades e sedentárias, entre outras) e oposições dicotômicas explicitando suas ambiguidades. 

 

Caderno do aluno 

 

Conteúdos: Racismo, Eugenia, Etnocentrismo 

 

Atividade a ser realizada: 

- Assistir documentário "O riso dos outro", página 313 do caderno do aluno. 

- Responder as questões sobre o documentário que se encontra na página 313 do 

caderno do aluno. 

 

Obs: O aluno que não possuir internet para ver o documentário, fazer pesquisa sobre o 

tema "Racismo recreativo" o que é. Pesquisar em livros, revistas e diferentes fontes. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Caderno do aluno 

- Internet 

- Questões 



- Correção da atividade. 

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

 

Objetivo 

A desconstrução do racismo, estereótipos e estigmas. 

  

Data de entrega 

22/04 

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

Não serão aceitas atividades via whatssap 

OBS -Todas as atividades deverão ser preferencialmente enviadas digitadas (somente 

serão aceitas escritas em casos em que o aluno não possua internet, computador) 

 

Dúvidas: (13) 988103004 

Atenção: 

1- Estas atividades são obrigatórias para todos os alunos não-presenciais, que assistam 

ou não as aulas remotas. 

 

Obs: Os alunos que não possuem equipamento eletrônico para acompanhar as aulas 

remotas (e que já comunicaram à 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 sociologia (semana de 12/04 a 16/04) 

Esta atividade contribui com sua formação pessoal e intelectual. 

 

Bom Trabalho! 

 

 



 

 

 
 

 


