
 

                                               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: 19 a 23 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: 
Na programação oficial do Centro de Mídias as aulas ainda trarão os temas Liberdade e Solidariedade. A diferença é 
que dessa vez o tema vem em foram de interrogação: Liberdade e Solidariedade? E de novo fica a atenção sobre as 
questões como: ser solidário é ação de liberdade? Ou, é possível ser livre e ser solidário ao mesmo tempo? Peço que 
tenham atenção ao conceito de solidariedade trazida pelos professores de filosofia do CMSP (15/04), a partir do 
pensador Axel Honneth. Lembrando. Para falar de solidariedade o pensador trabalha a ideia de reconhecimento. 
Reconhecer o outro e, nesse sentido, ver no outro um sujeito, ver no outro um indivíduo autônomo. Dessa forma 
ambas ocupam o mesmo lugar, sem hierarquia. A partir do reconhecimento surge a esfera dos afetos. O outro me 
afeta, promove em mim sentimentos, entre eles o amor. Surge ainda a esfera dos direitos e nela a justiça e o respeito. 
Por fim, a esfera da solidariedade onde a pessoa é solidária porque se interessa pelo outro. O que Honneth chamará 
de estima social. Peço, portanto, que revejam os seus conceitos sobre o tema. Ser solidário não é doar algo material 
ou mesmo um tempo para uma visita. Vai muito além do que isso. 
 
   
PARA REALIZAR EM SEU CADERNO: 
Nesta semana procure organizar essas compreensões sobre liberdade e solidariedade. Procure, ainda, anotar suas 
dúvidas, seus questionamentos sobre o tema a partir da aula do dia 22/04 no CMSP. 
 
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 
Para essa semana, como estremos fechando as notas e, também, haverá a Atividade de Avaliação Permanente – AAP 
– de Humanas, vou monitorar quem são as pessoas que a entregarão no prazo. A partir dela faço o registro de notas. 
 
Importantíssimo: Faça a AAP de forma refletida, com calma lendo as questões, medindo e pensando nas respostas 
que irá assinalar.  
 
 
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.  
 
 
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: 2ºA, 2ºB, 2ºC,  

Professor Fabiana Almeida Semana: 19/04 a 23/04 

Tema da 
aula 

CMSP- Organismos econômicos 
internacionais 

Equivalente: 2 

CMSP 

Habilidade- Ler, interpretar tabelas que expressam a diversidade nacional em seus diferentes aspectos. 

 

Atividade a ser realizada: 

Responder questão: Com qual finalidade as instituições econômicas como: AID, BIRD e o FMI foram 

criadas? 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

-Assistir a aula no CMSP 

-Internet 

-Questões 

-Correção da atividade. 

 

Objetivo 

Compreender como as instituições econômicas contribuem para o desenvolvimento dos países em 

situações mais vulneráveis.  

Data de entrega 

26/04 

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. 

 

Obs: Os alunos que não possuem 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 sociologia (semana de 19/04 a 23/04) 

 

 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 

Professor ADOLFO Semana: 19 a 23 de abril 

Tema da aula (CMSP) Reforma e 
Contrarreforma: contexto e 
antecedentes. 

Equivalente:  02 aulas 

Habilidades: Reconhecer a importância de valorizar a diversidade nas práticas de religião e religiosidade dos 
indivíduos e grupos sociais. 
 
Conteúdo: Apresentar o contexto social, político e cultural que favoreceu o surgimento de movimentos de 
contestação a práticas de membros do Alto Clero, posteriormente proibidas pela própria Igreja Católica, e de novas 
religiões cristãs na Europa no século XVI.  Mesmo aquele que não participar da exposição terá condições de 
identificar esses tópicos por meio da leitura abaixo: 
 
A Reforma Protestante teve causas relacionadas a aspectos políticos, econômicos e teológicos e resultou da 
corrupção existente na Igreja Católica. Além disso, teve resultado de interesses políticos oriundos de nobres que viram 
na reforma uma possibilidade de romper o vínculo de autoridade com o papa. Por fim, foi imposta a questão dos 
interesses econômicos, uma vez que a Igreja estipulava a cobrança de impostos de todos seus fiéis, e a burguesia era 
alvo de críticas pela prática de usura (empréstimos de dinheiro a juros) e pela livre precificação de mercadorias. 
No aspecto teológico, o ponto imediato a ser destacado é a insatisfação de Martinho Lutero com as práticas da Igreja 
Católica. A Igreja de Roma era, naquele período, a maior autoridade da Europa Ocidental e detinha um imenso poder, 
uma vez que era dona de terras e riquezas gigantescas. 
Além disso, a autoridade do papa impunha-se além do campo religioso, alcançando o campo secular (político). Os reis 
da Europa tinham seu poder sustentado pela autoridade da Igreja, uma vez que era praticamente impossível manter-
se no comando sem a aprovação do papa. Sendo assim, a Igreja Católica possuía o monopólio da vida política e 
religiosa europeia. 
 
1 - Iniciado na Itália, o Renascimento foi um movimento cultural, econômico e político que se estendeu pela Europa 
até o século XVII. O cristianismo continuou tendo papel fundamental na da sociedade, mas suas práticas foram 
questionadas e influenciadas pelas ideias da época levando ao surgimento de novas correntes, como o 
protestantismo. 
Relacione cada uma das cinco características da cultura renascentista na coluna 1 com a sua respectiva descrição 
na coluna 2. 
Coluna 1 
a. Racionalismo 
b. Cientificismo 
c. Individualismo 
d. Antropocentrismo 
e. Classicismo 
Coluna 2 
( ) A inspiração para as obras provém da Antiguidade Clássica greco-romana. 
( ) A experiência científica é o único meio de demonstrar o conhecimento. 
( ) O homem é o centro do universo e a criação suprema de Deus. 
( ) O direito individual está acima do direito coletivo. 
( ) razão e ciência são o caminho para se alcançar o conhecimento. 
A sequência correta é: 
a) c, d, a, b, e                    c) d, a, e, b, c 
b) e, b, d, c, a                    d) b, c, d, e, a  
 
2 - No século XVI surgiu, na Europa, um movimento de caráter religioso, político e econômico que deu origem à 
Reforma protestante, iniciada como uma reação: 
a) ao progresso do capitalismo comercial, que preconizava o lucro e estimulava o desenvolvimento das atividades 
mercantis, condenados pela Igreja Católica. 
b) à crise da Igreja Católica, que se manifestava através da vida desregrada, do luxo do alto clero, da venda de 
cargos eclesiásticos e de relíquias sagradas. 



c) à teoria religiosa católica, que estava alicerçada na predestinação absoluta, na salvação pela fé e no livre exame 
da Bíblia. 
d) ao fortalecimento do Estado Nacional absolutista cuja consolidação representava o apoio à teoria da supremacia e 
do universalismo do poder papal. 
 
3 - Que coragem afinal é a dele, o Dr. Patinha de Gato, o novo Papa de Wittemberg, o Dr. Cadeira de Balanço, o 
amante dos banhos de sol? Ah, ele afirma que não deve haver revolta porque a espada foi entregue por Deus aos 
governantes. Mas o poder da espada pertence a toda a comunidade! As pregações de Münzer gozaram de 
popularidade nas comunidades rurais, isto porque: 
a) as ideias reformistas defendidas por Lutero condenavam a exploração feudal dos camponeses alemães. 
b) a condenação a propriedade privada e a defesa da igualdade entre os homens atendiam os anseios dos 
camponeses. 
c) a nobreza alemã protegia os reformadores que tinham um discurso contra as propriedades da Igreja. 
d) os camponeses eram contrários às ideais da reforma proposta por Münzer. 
 
4 - A reforma protestante pode ser definida como 
a) a necessidade de implantar novas ideias da época e modificar o papel da Igreja na sociedade. 
b) a tentativa de criar novas religiões e tirar o monopólio religioso da Igreja Católica. 
c) o rompimento da unidade do Cristianismo no Ocidente iniciado com críticas às práticas da Igreja Católica. 
d) enfraquecimento do Catolicismo na Europa e ascensão de religiões orientais. 
 
 
 
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 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 14 de abril.  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.historiadomundo.com.br    sob o título “Reforma 

Protestante: causas”, www.todamateria.com.br sob o título “Reforma Protestante: o que foi, causa e resumo” e 

www.pt.slideshare.net sob o título “Antecedentes da Reforma Protestante. 

 

 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dolfisfontan@gmail.com
http://www.todamateria.com.br/
http://www.pt.slideshare.net/


 

                                E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º BIMESTRE 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplinas 
envolvidas 

Sociologia Série: 2° Ensino Médio 

Professora Damiane Petrucci de Rezende 
Siles 

Semana: 19 a 22 de abril 

Tema da aula É esse tempero todo que 
chamamos de Brasil 
 

Equivalente: 2 aulas 

Conteúdo: Formação da diversidade brasileira 

Habilidades: Ler e interpretar tabelas que expressam a diversidade. 

Atividade a ser realizada: 
Observe as tabelas abaixo e responda as respectivas questões: 
 
Tabela 1 

 
a- O que ocorreu com a população indígena no período entre 1500 e 2010?  
Justifique sua resposta com dados da tabela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
                                                                                                          

                                                  



 
Tabela 2 
 
 
 

 
b- Quais foram as alterações ocorridas com a população indígena do litoral e do interior, com 

o passar dos anos? Justifique sua resposta com dados da tabela. 
 
Tabela 3 

 
c- Quais as regiões brasileiras com maior e menor número de indígenas?  
 

 
Instrumento para verificação da aprendizagem:  

1. Encaminhe a resposta da atividade por e-mail dami.petrucci@gmail.com  até o dia 23 de 
abril. 

2. O aluno em estudo remoto, sem acesso à internet poderá utilizar outras formas de 
pesquisas e entregar a atividade na escola.  
 

 

 

                                                  

                                                
                                                                                                          

                                                
                                                                                                          

                                              

mailto:dami.petrucci@gmail.com

