
 

                                               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: 12 a 16 de abril  

Temas da 
aula 

Liberdade e Solidariedade (CMSP) 
Autonomia e Liberdade (SPFE) 

Equivalente: 2 AULAS 

Habilidade: 
1. Relacionar Liberdade à Solidariedade (Centro de Mídias São Paulo) 
2. Questionar a realidade social e planejar ações de intervenção solidária 

 
Conteúdo: 

1. Liberdade, Solidariedade, Autonomia   
 
Contextualização: 
Divido com vocês uma certa satisfação ao receber e ler as atividades em forma de texto. Detalhe, a maioria 
de vocês, já domina a digitação e o uso de e-mail. Muito bom, tudo isso é formação. Percebe-se que os temas 
atingem aqueles que as realizam e que há, de fato, uma reflexão (que ainda precisa ser filosófica), mas que 
é independente do aspecto burocrático da nota. O tema Ética/Moral é apresentado e estudado de forma 
teórica, conceitual, ou seja, buscando autores que nos ajude a pensar e entender as ações humanas, mas 
também, ela implica em uma prática que vai construindo um jeito próprio de ser em meio ao mundo. Desta 
forma, continuo pedindo que participem das atividades deste roteiro, das aulas do CMSP, das interações no 
grupo de sala onde circulam a vida da escola e as outras ações formativas que vão nos enriquecendo. Quem 
não tem acesso eletrônico, tenha a escola como referência para tirar as dúvidas.  
Para esta semana, somos convidados a revisitar os conceitos de liberdade, indo além daquelas formulações 
de que ser livre é fazer qualquer coisa, mas incorporando a ela as responsabilidades próprias daquele que 
escolhe o que fazer. Nesse sentido, o conhecimento, o entendimento são peças-chave, pois, se eu não me 
compreendo, se eu não entendo o mundo que me cerca, fica muito difícil tomar uma atitude e fazer com 
que ela tenha sentido, pois não se tem um horizonte de onde se quer chegar. E, é aqui, que entra toda a 
dimensão da solidariedade. Considerando que o ser humano é um ser social (Aristóteles) conhecer, 
entender, traçar um objetivo, fazer escolha não é um trabalho solitário. O isolamento sinaliza a morte. Enfim, 
este é o convite: pensar nessa relação liberdade, autonomia e solidariedade. 
   
 
PARA REALIZAR EM SEU CADERNO: 
1. Procure se lembrar de alguma Ação Solidária na região em que você mora, ou então na cidade de Praia 
Grande. 
2. Por que essa ação é considerada como sendo solidária? 
3. A pessoa que se coloca à frente desta Ação Solidária cumpre um dever, expressa a sua condição de 
liberdade, demostra autonomia? 
4. Por fim, leia o Caderno de Filosofia Caderno São Paulo faz Escola (disponibilizado pela escola e postado no 
grupo de whats) páginas 148 até 151, faça as suas anotações, coloque as suas dúvidas, aquilo que não 
entendeu. 
 
Atenção. Faça essa atividade com calma, com tranquilidade, observando a realidade a sua volta e analisando 
as palavras e seus implicações. Seja de fato um pesquisador e analista. 
 
  



 
PARA ENVIAR COMO ATIVIDADE DA SEMANA 
A partir da sua pesquisa, das suas leituras, das suas anotações, responda: Ser solidário nesses nossos dias é 
uma manifestação de liberdade ou um cumprimento de dever?  
 
Novamente eu peço que faça algo refletido, com calma medindo e pensando nas palavras que irão usar para 
dar sentido a sua ideia. Outra coisa, lembre-se que você é o analista de uma situação, portanto não se trata 
de desabafos. Assim, seu texto deve ter um começo (introdução), o meio (onde estão os seus argumentos) 
e um final (uma pequena conclusão) tudo em cerca de quinze a vinte linhas. 
 
Importantíssimo: Na sua argumentação utilize as ideias e os autores apresentados nos outros roteiros de 
filosofia e nas aulas do CMSP. 
 
 
Obs.: Mesmo você que não tem acesso as aulas do CMSP, se apoie nos roteiros, pois você já deve ter 
percebido que neles encontram-se os conteúdos das aulas e as dicas de livros sobre o tema Ética.  
 
 
 
 
Enviar para o e-mail jorgealveso@professor.educacao.sp.gov.br até o dia 16 de abril 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 12 a 16 de abril 

 

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 – 16 de abril 2021.   

   
 
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. 
 

 
 

 

 

 

 

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


 

                   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 12/04 a 16/04 

Tema da 
aula 

CMSP- Regionalização do Brasil e suas 
fronteiras 
Caderno do aluno- A gênese geoeconômica 
do território brasileiro 

Equivalente: 2 

 

Habilidade (CMSP) - Compreender os processos históricos e geográficos responsáveis pela formação e produção do 

território brasileiro. 

Habilidade (Caderno do Aluno) - Compreender os processos históricos e geográficos responsáveis pela formação e 

produção do território brasileiro. 

 

Conteúdos: O Brasil e sua economia global.  

Objetivo: Compreender a formação geoeconômica do território brasileiro. 

 

Atividade a ser realizada 

- Pesquisa individual, página 113, 114, escolher tema 1, 2, 3 ou 4. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Caderno do aluno 

- Pesquisar em diferentes fontes, internet, livros didáticos, revistas e outros. 

- Correção da atividade. 

 

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

 

 

Data de entrega 

22/04 

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

Professor ADOLFO Semana: 12 a 16 de abril 

Tema da aula Renascimento: pintura e 
escultura. 

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 e apresentar alguns exemplos de manifestações artísticas do Renascimento.  Mesmo aquele que não 

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

 

O período chamado de Renascimento ou Renascentismo é um termo usado para identificar, nos séculos XIV e XVII, 
a história da arte e da sociedade na Europa. Pode, também, ser chamado de arte renascentista. Esse período 
artístico foi marcado por mudanças em diferentes áreas, na pintura, arquitetura e música. Todas essas 
transformações ocorreram caracterizando a mudança do feudalismo para o capitalismo, rompendo com a era 
medieval. 
De certa maneira, a arte renascentista resgata a cultura clássica e greco-romana. As construções nesse período 
ainda tiveram influências pelas edificações antigas, sendo somente adaptadas para as necessidades naquele 
momento. 
A arte renascentista na arquitetura foi marcada por cálculos matemáticos. Quem entrar e observar o local, perceberá 
que todo espaço foi calculado de forma que fosse bem planejado e projetado. Ou seja, era necessário muito 
planejamento e cálculos para garantir a simetria e para entender o local e a sua dinâmica para então, colocá-lo em 
prática. Por isso, as principais características da arte renascentista na arquitetura era a ordem arquitetônica. Usava-se 
de arcos de voltas perfeitas e a simplicidade na construção era a palavra-chave. Na arte renascentista, a escultura e 
pintura, foram desprendidas da arquitetura. Nas principais características da arte renascentista na arquitetura está o 
círculo como modelo centralizador dos templos com a cúpula. 
O principal arquiteto da arte renascentista, foi Brunelleschi. Foi pintor, arquiteto, escultor e conhecia muito sobre 
matemática e geometria, mas seu sucesso maior foi como construtor e neste posto trabalhou para a cúpula da Catedral 
de Florença e Capela de Pazzi. 
A arte renascentista na escultura foi uma expressão artística muito forte no sentido mais humanista. Aqui também 
utilizava- se de proporções geométricas e perfeita simetria. Na arte renascentista a escultura ganhou forma e vida, 
colocava- se a obra em cima de uma base para ser apreciada por diferentes ângulos. O corpo humano era levemente 
torneado, tinham proporções impecáveis e demonstravam seus sentimentos refletindo. O nu foi muito utilizado na arte 
renascentista para demonstrar o naturalismo. 
Na pintura, a arte renascentista foi marcada por novidades. A primeira foi a utilização de perspectiva, deixando as 
pinturas mais reais e vivas com as técnicas de luz e sombra para dar profundidade e volume na obra. Brincava-se com 
jogo de cores quentes com frias, para variar a luz e permitir distância ou proximidade. A segunda marca foi o início 
da utilização da tinta à base de óleo, deixando a tela com uma qualidade muito superior, mais real e com maior 
durabilidade.   Durante toda a Idade Média e Renascimento, a paisagem se concebe como uma obra divina e sua 
criação se faz referência ao seu Criador.  De um modo geral, os pintores da renascença procuravam reproduzir a 
realidade, sob a influência do ideal de beleza grego. O espírito clássico, a ordem e as formas simétricas são traços 
marcantes dessa pintura. 
As principais características da arquitetura renascentista são: 
Retomada dos modelos clássicos; Visão humanista e racionalista; Uso da matemática e da geometria; Busca da 
perfeição e da beleza; Preocupação com a proporção; Formas equilibradas e harmoniosas; Busca da simetria e da 
ordem; Estilo formal e individual; Temas religiosos, mitológicos e da natureza; Uso dos arcos, abóbodas, cúpulas e 
colunas; Predomínio das linhas horizontais.  As colunas, pilastras, arcos e cúpulas eram muito comuns no período. 
 



  

1 – Compare as fotos: a primeira da Prefeitura Municipal de Santos e a segunda do Vaticano, na Itália. 
Podemos afirmar que a Prefeitura de Santos é um prédio de influência renascentista? Justifique sua resposta. 
2 - (Unicamp 2016) A teoria da perspectiva, iniciada com o arquiteto Filippo Bruneleschi (1377-1446), utilizou 
conhecimentos geométricos e matemáticos na representação artística produzida na época. A figura a seguir ilustra o 
estudo da perspectiva em uma obra desse arquiteto. É correto afirmar que, a partir do Renascimento, a teoria da 
perspectiva 

 
a) foi aplicada nas artes e na arquitetura, com o uso de proporções harmônicas, o que privilegiou o domínio técnico e 

restringiu a capacidade criativa dos artistas.    
b) evidencia, em sua aplicação nas artes e na arquitetura, que as regras geométricas e de proporcionalidade auxiliam a 

percepção tridimensional e podem ser ensinadas, aprendidas e difundidas.    
c) fez com que a matemática fosse considerada uma arte em que apenas pessoas excepcionais poderiam usar geometria 

e proporções em seus ofícios.    
d) separou arte e ciência, tornando a matemática uma ferramenta apenas instrumental, porque essa teoria não reconhece 

as proporções humanas como base de medida universal.  

3- (IFSP 2017) Leia o trecho e analise a figura abaixo. 
“A Última Ceia, obra-prima de Leonardo Da Vinci, retrata uma época, um movimento artístico e um avanço histórico 
em termos de perspectiva, olhar dramático, técnica e ciência.” 

ROMES, 2008. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a qual período histórico a obra acima pertence. 
a) Iluminismo.    
b) Renascimento.    
c) Feudalismo.    
d) Cruzadas.    
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 19 de abril no seguinte e-

mail: dolfisfontan@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.  2) Sugestão de leitura de textos disponíveis na Internet: 

www.westwing.com.br sob o título “Arte Renascentista”, www.docs.ufpr.br sob o título A paisagem no século XVI”, e 

www.todamateria.com.br sob o título “Arquitetura Renascentista”.    

Bom Trabalho! 

mailto:dolfisfontan@gmail.com
http://www.westwing.com.br/
http://www.docs.ufpr.br/
http://www.todamateria.com.br/
https://4.bp.blogspot.com/-g_AP5MKOoA4/WeHecddAitI/AAAAAAAALtc/EQA3A0c0vXMYFSOEjX_-7AJXtEX5CX_OACLcBGAs/s1600/santa-ceia.jpg


                                 E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º BIMESTRE 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplinas 
envolvidas 

Sociologia Série: 2° Ensino Médio 

Professora Damiane Semana: 12 a 16 de abril 

Tema da aula Tudo, menos um comercial de 
margarina 
 

Equivalente: 2 aulas 

• Conteúdo: O que é família? 
• Habilidades: Ler e interpretar tabelas que expressam a diversidade. 
• Atividade a ser realizada: 

1. Faça uma análise do conceito de família, descrito na Constituição Federal de 1988. Essa 
definição de família vai de acordo com a sua concepção de família? 

 

2. Analisando a tabela abaixo podemos observar que entre os anos de 2000 3 2010, houve a 
diminuição de gravidez na adolescência e o número de filhos por mulher caiu, mas que 
entre os anos 2000 e 2005 houve um aumento nas famílias compostas por mães solteiras, 
subiu. Quais seriam as suas justificativas para esses dados: 

a. Diminuição da gravidez na adolescência 
b. Diminuição do número de filhos 
c. Aumento de mães solteiras 

             

                                                  

                                                             

       

                                             

                                           

                                                     

                                          

                                        

             

                                                 

                                           



 

 

3. Os gráficos abaixo são referentes as diferentes formas de família com filhos entre os anos 
de 2005 e 2015.  Observe e avalie as três principais mudanças, no seu ponto de vista. 
 

 

                                                    

                                                    

                            
                 

                            
                 

        

                                                

       

                            
                

                            
                

                        

                             

     

        

    

    

        

   

    

      

        

                   

          

          

                  

         

                   

           

          

                 

         

                                       

                                   

                      



 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem:  

1. Encaminhe a resposta da atividade por e-mail dami.petrucci@gmail.com  
2. O aluno em estudo remoto, sem acesso, poderá entregar a atividade na escola.  
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