
                                E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º BIMESTRE 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplinas 
envolvidas 

Filosofia Série: 1° Ensino Médio 

Professora Damiane Petrucci Semana: 26 a 30 de abril 

Tema da aula As narrativas e as linguagens da 

área de Ciências Humanas e 

Sociais Aplicadas na 

compreensão de diferentes ideias, 

eventos e processos. 

Equivalente: 2 aulas 

Conteúdo: Os períodos e os campos de investigação da atividade filosófica. 

Habilidades: Identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, 
geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais de matrizes 
conceituais (etnocentrismo, racismo, evolução, modernidade, 
cooperativismo/desenvolvimento etc.), avaliando criticamente seu significado 
histórico e comparando-as a narrativas que contemplem outros agentes e 
discursos. 

Atividade a ser realizada: 
Pesquise sobre os itens abaixo referentes a Filosofia Moderna e a Filosofia 
Contemporânea  
 
1 - Filosofia Moderna 

a) Período: 
b) Características: 
c) Principais pensadores: 

 
2 - Filosofia Contemporânea 

a) Período: 
b) Características: 
c) Principais pensadores: 

 
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 26/04 a 30/04 

Tema da aula CMSP- Os dois lados do desenvolvimento 
 

Equivalente: 2 

 

CMSP 

Habilidade- Identificar, contextualizar e criticar tipologia evolutivas (populações nômades e 
sedentárias, entre outras) 

 

Atividade a ser realizada: 

Pesquisar: Os impactos das hidrelétricas nas paisagens naturais. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Pesquisar em diferentes fontes, aula no CMSP, internet, livros didáticos e outros. 

 

Objetivo: Analisar os processos de transformações nas paisagens, em diferentes 
sociedades, espaço urbano e rural, e suas consequências para a natureza. 

  

data de entrega 

03/05 

E-mail 1anogeografiaarv@gmail.com 

Obs.: Não serão aceitas atividades via whatsapp 

Dúvidas: (13) 988103004 

 

Atenção: 

1- Estas atividades são obrigatórias para todos os alunos, que assistam ou não as aulas 
remotas. 



 

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 26/04 a 30/04) 

-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 

Professor ADOLFO Semana: 26 a 30 de abril 

Tema da aula A História e suas narrativas 
(Parte II). 

Equivalente:  02 aulas 

Habilidades:(CMSP) EM13CHS105: 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: Problematizar a questão da produção do conhecimento histórico e suas narrativas 
por meio da análise de discursos dicotômicos (civilizados e bárbaros, atraso e desenvolvimento, 
entre outros) de diferentes temporalidades históricas, com vistas a sua desconstrução na 
organização da sociedade contemporânea. 
 
A primeira revolução agrícola ocorreu 10 mil anos a.C., no período neolítico. Nessa época da 
história, os homens migraram do sistema de caça e coleta para a agricultura.  A revolução 
agrícola permitiu aos seres humanos o sedentarismo (fixar-se em um único lugar) ou o semi 
nomadismo (alternar entre dois lugares, conforme as estações) e facilitou a obtenção de 
alimentos, também permitiu que as pessoas fizessem outra coisa além de coletar e caçar, como 
construir casas, artesanato. 
 
1 – Pesquisar o tema “A história do fogo” em diferentes fontes, internet, livros didáticos e outros 
e responda à seguinte questão: qual a importância da utilização do fogo pelo homem da Pré-
História? 
2 – Podemos afirmar que a Revolução Agrícola foi responsável pela urbanização? 
3 - 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) possui conteúdo místico. evolucionista e preconceituoso, típico das Ciências Humanas do 
século XIX. 
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. 
4 - "O termo Pré-história foi criado em 1851 e pretendia designar o período da vida da espécie 
humana anterior à invenção da escrita. A história seria estudada, portanto, a partir do momento 
em que surgiram os primeiros documentos escritos. Essa ideia é hoje muito criticada, afinal, os 
humanos que não sabiam escrever também têm história". 
Por que o termo Pré-História pode ser considerado inadequado? 
a) Não se trata de um termo inadequado, apenas um modo de nomear parte da história. 
b) Pré-história é um conceito inventado pelos americanos para diminuir a importância da 
civilização africana dentro do mundo. 
c) O termo pode passar a falsa ideia de que os povos que não conheciam a escrita não fizeram 
parte da História excluindo civilizações importantes como as indígenas. 
d) A ideia de Pré-história exclui todos aqueles povos que não foram colonizados pelos europeus 
no século XV. 
5 - Foi fator decisivo para a sobrevivência dos povos do período Neolítico:  



a) o nomadismo típico dos povos caçadores e coletores.  
b) a revolução agrícola.  
c) a revolução urbana e a formação dos impérios tecnocráticos.  
d) a formação de religiões monoteístas. 
Atividade a ser realizada:  
 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem: 

Data de entrega: A atividade do roteiro deve ser feita no caderno de História e postada no 

seguinte e-mail: arffontan@gmail.com  constando NOME DO ALUNO, SÉRIE E DATA DO 

ROTEIRO a que se refere a atividade até 03 de maio. 

 
OBS: 1) A atividade proposta refere-se à aula ministrada no CMSP.   

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

Estas atividades são obrigatórias para todos os alunos, que assistiram ou não as aulas remotas. 

 

2) As atividades deverão ser preferencialmente enviadas DIGITADAS.  Os alunos que não 

tenham equipamento eletrônico para acompanhar as aulas remotas (e que já comunicaram a 

direção da escola) deverão fazer por escrito e deixar na secretaria da Escola. 

 

3) Sugestão de leitura de textos disponíveis na Internet em www.todamateria.com.br sob o título 

“O que foi a Revolução Agrícola?”; www.infoescola.com.br sob o título “Revolução Agrícola ou 

Neolítica” e www.dimensaoincendio.com.br sob o título “História do fogo”. 

 

Bom Trabalho! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:arffontan@gmail.com
http://www.todamateria.com.br/
http://www.infoescola.com.br/
http://www.dimensaoincendio.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: 26/04 a 30/04 

Tema da 
aula 

CMSP- Tem sempre alguém 
escutando! 
 

Equivalente: 2 

CMSP 

Habilidade- Utilizar linguagens cartográficas, gráfica e iconográfica, diferentes gêneros textuais 

e tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, reflexiva, ética e 

significativa, nas diversas práticas sociais. 

 

Atividade a ser realizada 

Responder a seguinte questão: A comunicação é a forma pela qual as pessoas se 

relacionam entre si. Você se comunica? Quais são os principais desafios da 

comunicação? Quais são os elementos da comunicação? 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Pesquisar em diferentes fontes como: Aula de sociologia do CMSP do dia 22/04, 

internet, livros didáticos e outros. 

 

 

Objetivo 

Verificar as diferentes formas de manipulação da informação na sociedade e nas redes sociais, 

podendo ser elas: imparcial, tendenciosa e ideológica. 

 

 

Data de entrega 

03/05 



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

Não serão aceitas atividades via whatsaap 

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

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

 

Dúvidas: (13) 988103004 

Atenção: 

1- Estas atividades são obrigatórias para todos os aluno 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 á 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 26/04 a 30/04) 

 

 Esta atividade contribui com sua formação pessoal e intelectual. 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 


