
 

                                               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: 26 a 30 de abril 

Temas da 
aula 

Direitos Humanos (CMSP) 
 

Equivalente: 2 AULAS 

Habilidade: Expressar escrita e oralmente a relevância dos direitos humanos. (CMSP) 
 
Conteúdo: 

1. Direitos Humanos 
 
Contextualização: 
Olá, Pessoal, mesmo sem saber como os professores do CMSP irão abordar o tema Direitos Humanos, vale uma 
pequena observação para que possamos sempre avançar em nosso processo de formação. A primeira observação é a 
de fugir daquelas falas infundadas e negativas que relacionam os Direitos Humanos a apenas aquelas pessoas que 
cometem crimes. Da mesma forma, também querem diminuir tais Direitos, dizendo que as pessoas só querem os 
direitos, mas não querem os deveres. Tais posições, merecem ser analisadas e é importante que cada uma de nós 
possamos argumentar sobre elas. Nesse sentido, convido você a ler o Mito de Antígona (veja a dica na Referência 
abaixo), mesmo não sendo leitura obrigatória. Para muitos juristas, sociólogos, filósofos dedicados ao tema Direitos 
Humanos, eles veem em Antígona a semente, a base para os Direitos Humanos. E, o que se quer dizer com isso? Que 
há na pessoa humana (qualquer um dos seres viventes) algo que lhes marca como seres de direito que não pode e não 
deve ser violado. Mesmo quando a pessoa age mal, fazendo escolhas negativas, aquela marca continua existindo. Qual 
é o nosso desafio? Continuar a montar esse quebra cabeça entre liberdade, dever e solidariedade, que em outras 
palavras, significa: como lidar, como conviver com o outro? Até que ponto eu reconheço esse outro? O quanto me 
interesso por ele e desejo construir algo?         
 
   
PARA ENTREGAR: produção de texto 
Considerando que o primeiro bimestre está sendo encerrado dia 30/04/2021, vale agora você fazer um texto (15 a 20 
linhas) com começo (introdução), meio (argumentação) e fim (conclusões) organizando aquelas ideias que você se 
apropriou. Começamos falando sobre ética/moral; falamos sobre a liberdade; depois foi abordado o tema do dever; 
por fim falou-se da solidariedade. Sugiro como tema Eu em relação com o Outro.  
 
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. 
 
  

Enviar para o e-mail jorgealveso@professor.educacao.sp.gov.br até o dia 30 de abril de 2021. NÃO ME 

ENVIE NO WHATSAAP. 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 na Escola.  

 

Obs.1: LEMBRETE PARA TOD@S. 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 26 a 30 de abril 

 

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


Obs.2: Mesmo você que não tem acesso as aulas do CMSP ou não interage no whatsaap do grupo, se apoie 

nos roteiros, pois você já deve ter percebido que neles encontram-se os conteúdos das aulas e as dicas de 

livros sobre todos os temas. Quanto ao Mito de Antígona você deverá esperar a sala de leitura abrir 

novamente, mas isso não impede a realização da atividade dada. 

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, entre elas a de identificação. Depois, trazer 

na Secretaria da Escola dentro do prazo determinado – 30 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. 
SÓFOCLES. Antígona. Tradução: J.B. de Mello e Souza. Versão para eBook, Clássicos Jackson, Vol XXII, 2005. 

Disponível em: <www.ebooksbrasil.com> Acesso em: dez. 2016. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                       E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                              1º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Geografia Série: 2ºA, 2ºB, 2ºC,  

Professor Fabiana Almeida Semana: 26/04 a 30/04 

Tema da 
aula 

CMSP- Organismos econômicos 
internacionais, parte 2 

Equivalente: 2 

 

CMSP 

Habilidade- Estabelecer a diferenciação entre os objetivos e as funções dos diferentes organismos econômicos 

internacionais. 

 

Atividade a ser realizada: 

Responder questão: O que é o Brics, quais países fazem parte dele, e para que ele foi criado? 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Pesquisar em diferentes fontes: assistir aula no CMSP do dia 23/04, internet, livros didáticos e outros. 

 

Objetivo 

Compreender como o Brasil se encontra no sistema internacional de mercado, e a agenda externa brasileira 

para o seu desenvolvimento. 

 

Data de entrega 

Enviar as atividades via e-mail 2anoarvgeografia@gmail.com 

 

Não serão aceitas atividades via whatsaap 

 

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 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 geografia (semana de 26/04 a 30/04) 

 

 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: 26 a 30 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. 
 
Atividade a ser realizada:  
 
 Pesquisar o tema em diferentes fontes, internet, livros didáticos e outros e responda às seguintes questões: 
 
1 - Diversos fatores contribuíram para que a Igreja católica se tornasse alvo de críticas a partir do século XIV.  Quais 
foram eles?  
2 -Qual era o verdadeiro interesse dos líderes da reforma protestante? 
3 - 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. 
4 - Analise as afirmações a seguir. 
I. Descontentamento de parte dos camponeses com a necessidade de pagar taxas à Igreja. 
II. Comercialização de bens eclesiásticos mesmo condenando a usura. 
III. Heresia de alguns sacerdotes pelo descumprimento do celibato. 
IV. Venda de indulgências para perdão de pecados mediante o pagamento. 
Pode-se dizer que as práticas da Igreja que podem ser apontadas como causas que levaram a necessidade de uma 
reforma religiosa foram: 
a) I e II 
b) III e IV 
c) I, II e III 
d) Todas as alternativas 
 
 
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: 

dolfisfontan@gmail.com  constando NOME DO ALUNO, SÉRIE E DATA DO ROTEIRO a que se refere a atividade 

até 03 de maio. 

 
OBS:  

mailto:dolfisfontan@gmail.com


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. 

 

Bom Trabalho! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º BIMESTRE 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplinas 
envolvidas 

Sociologia Série: 2° Ensino Médio 

Professora Damiane Semana: 26 a 30 de abril 

Tema da aula Qual lugar ocupamos? 
 

Equivalente: 2 aulas 

Conteúdo: Estabelecidos e outsiders  

Habilidades: Apreender o significado da relação entre estabelecidos e outsiders. 

Atividade a ser realizada: 

1- Refita e responda: 

No período que vai do dia em que nasceram até o dia de hoje, em algum momento vocês já se 
sentiram excluídos ou estrangeiros? Alguém já mudou de escola? Veio de outra cidade? 
Conheceu novas pessoas? Fez viagens? Como vocês se sentiram chegando a um lugar novo? 
Foram imediatamente incluídos ou levou algum tempo para a adaptação? 

2- Quem são os estabelecidos e quem são os outsiders (estrangeiros) em uma cidade como 
São Paulo? 

 

 
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.  

 

 

 

mailto:dami.petrucci@gmail.com

