
 

                                               E. E. DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                                            1º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina FILOSOFIA Série:  3EM – A B C 

Professor JORGE ALVES DE OLIVEIRA Semana: 12 a 16 de abril 

Temas da 
aula 

Reprise - Humanidade: história ou estória? 
(CMSP) 
Filosofia e Linguagem (CSPFE) 

Equivalente: 2 AULAS 

Habilidade: 
1. Identificar a importância da língua para a produção e preservação de saberes coletivos, bem como para 
representar o real e imaginar diferentes realidades. (CMSP e CSPFE) 
 
Conteúdo: 
A História preservada pela linguagem  
 
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 Língua e Linguagem percorre toda a vida humana, 
vale o registro, somente nos humanizamos pela linguagem. Antes mesmo do nascimento já há uma 
comunicação entre a mãe e o bebê, que vão construindo uma linguagem entre si. Uma linguagem que vai 
sendo ampliada nas tatas outras relações que a pessoa vai construindo com outras pessoas, com o mundo 
físico, natural, sobrenatural. Uma linguagem que se passa a ser codificada em língua. Tudo isso, que é muito 
prático, corriqueiro em nosso cotidiano, merece uma atenção especial, uma reflexão pois ela também é 
significante, ou seja, ela quer dizer algo, ela quer indicar algo, portanto, ela tem uma intencionalidade. Daí a 
importância do seu bom uso, do seu domínio da sua forma. Certamente, não teríamos história sem a 
linguagem e a língua.  
   
 
PARA SER PESQUISADO E REGISTRADO EM SEU CADERNO 
1. Você consegue separar Linguagem da Língua? Pesquise a diferença. Procure ler no Caderno de Filosofia – 
Caderno do Aluno São Paulo faz Escola páginas 148 até 150, menos o título seguinte Filosofia e Vida 2. 
2. Pesquise no material de História (aula do Adolfo) quando a espécie humana passou a ter história.  
 
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. 
 
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 Língua e 
Linguagem.  
 
 
PARA ENVIAR COMO ATIVIDADE DA SEMANA 
A partir da sua pesquisa, das suas leituras, das suas anotações, responda: A linguagem é essencial para que 
a espécie humana sobreviva.  
 



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. 
 
 
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 a 150. SEDUC – SP. 
CHAUÍ, Marilena. Introdução à Filosofia. São Paulo: Ed. Moderna. 2019. 
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                     E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                              1º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Geografia  Série: 3º A, 3º B, 3º C 

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

Tema da 
aula 

CMSP- Da divisão Norte x Sul aos blocos 
econômicos 
Caderno do aluno- O conflito Norte e Sul: 
correntes migratórias 

Equivalente: 2 

 

Habilidade (CMSP) - Identificar e descrever os principais elementos que configuram o conceito de ordem mundial, 

considerando questões geopolíticas, econômicas e culturais. 

Habilidade (Caderno do Aluno) - Comparar e diferenciar critérios de regionalização mundial 

 

Conteúdo: Regionalização do espaço mundial 

Objetivo: Compreender que regionalizar um espaço significa dividi-lo em áreas. 

 

Atividade a ser realizada: 

- Pesquisa: Quais as principais correntes migratórias do final do século XX e início do século XXl? 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Pesquisar em livros didáticos, internet, 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 3anoarvgeografia@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: 3º A, B, C 

Professor ADOLFO Semana: 12 a 16 de abril 

Tema da aula A Primeira Guerra Mundial 
(Parte I) 

Equivalente:  02 aulas 

Habilidades: Identificar os significados históricos das relações de poder entre as nações e suas 
decorrências nos conflitos armados. 
 
Conteúdos:  Promover uma interação com os alunos a fim de apresentar o contexto social, político e 
econômico que favoreceu o acirramento das rivalidades entre as potências europeias, culminando na 1º 
Guerra Mundial (1914-1918). 
 
O período conhecido pela expressão francesa Belle Époque, “Bela Época”, em português, compreende 
cerca de quarenta e três anos, tendo início após a Guerra Franco-Prussiana, de 1870-71, que resultou na 
unificação da Alemanha, e terminando com o advento da Primeira Guerra Mundial, em julho de 1914. 
Como veremos abaixo, a Belle Époque foi uma era efusiva em que a crença no progresso civilizacional e no 
desenvolvimento tecnocientífico dava a tônica do momento.  Esse desenvolvimento possibilitou a 
mecanização do trabalho, antes manual e manufaturado, e a consequente produção em larga escala de 
bens de consumo (comida e vestimentas em geral), transportes (trens e navios a vapor, bondes elétricos, 
automóveis) e bens de produção (maquinários de diversas ordens). Nessa esteira, na segunda metade do 
século XIX e nos primeiros anos do século XX, maiores avanços tecnocientíficos foram conseguidos, como 
o advento da medicina higienista de Louis Pasteur e da microbiologia. 
Tudo isso provocava uma euforia com o progresso, uma fé na ciência e na tecnologia que dava à população 
da época a nítida certeza de que vivia um período exuberante e frenético. O mundo começava também a se 
integrar globalmente em razão de invenções como o telégrafo transcontinental. 
Velocidade e euforia, angústia e vertigem eram temas recorrentes entre 1900 e 1914, quando as cidades 
explodiram em suas dimensões e as sociedades foram transformadas, a produção em massa entrou para a 
vida cotidiana, os jornais tornaram-se impérios das comunicações, o público de cinema contava-se às 
dezenas de milhões e a globalização trazia aos pratos dos britânicos carne da Nova Zelândia e cereais do 
Canadá, aniquilando a venda de velhas classes fundiárias e promovendo a ascensão de novos tipos: 
engenheiros tecnocratas, as classes urbanas.  Os principais centros urbanos e culturais dessa época, além 
de Paris, eram Viena, Berlim e Londres.  Contudo, esse entusiasmo da Belle Époque teve os seus críticos, 
que, de um modo ou de outro, previram certos efeitos que seriam colhidos com a grande catástrofe que foi 
a Primeira Guerra Mundial. 
A Paz Armada foi a expressão usada para descrever um período da História política da Europa, que 
antecedeu a Primeira Guerra Mundial, onde havia uma intensa corrida armamentista, quando o bloco da 
Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Império AustroHúngaro e Itália e a Tríplice Entente, formada pela 
Rússia, França e Inglaterra, ampliavam sua capacidade bélica. A indústria bélica aumentou os seus 
recursos, produzindo novas tecnologias para a guerra e quase todas as nações europeias adotaram o 
serviço militar obrigatório. A Paz Armada (1871-1914) foi muito importante para a Primeira Guerra Mundial, 
uma vez que as tensões entre os Estados os levaram a gastar grande parte de seu capital para investimentos 
na indústria do armamento e da promoção do exército, resultando em um complexo sistema de alianças em 
que as nações estavam em conflito, sem estar em Guerra. Por isso o nome do conflito de Paz Armada. 
A Tríplice Aliança foi um acordo econômico, político e militar entre Alemanha, o império Austro-
Húngaro e Itália.  Criada com o objetivo de criar uma proteção e apoio em caso de guerra, seu surgimento 
data de 20 de maio de 1882. 
A fim de resistir e contestar a Tríplice Aliança, surge no início do século XX, em 1907, a Tríplice Entente, 
formada, por sua vez, por Inglaterra, Rússia e França. 
A Tríplice Aliança e a Tríplice Entente dividiam o continente em dois blocos. Esse sistema de alianças que 
tinha fins diplomáticos, foi justamente o precursor da Primeira Guerra Mundial. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/guerra-franco-prussiana.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/as-fases-primeira-guerra-mundial.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/as-fases-primeira-guerra-mundial.htm


 

1 – “A Belle Époque foi uma era efusiva em que a crença no progresso civilizacional e no desenvolvimento 
tecnocientífico dava a tônica do momento”. Essa afirmação está de acordo com o neocolonialismo? 
Justifique sua resposta. 
 
 

2- O cartaz ao lado mostra Lord Kitchener, Secretário de Estado da Guerra do 
governo britânico, entre 1914 e 1916, conclamando a população a se alistar 
nas forças armadas britânicas por ocasião da Primeira Guerra Mundial. O 
cartaz põe em destaque: a) o igualitarismo. b) o nacionalismo. c) o 
eurocentrismo. d) o regionalismo. e) a xenofobia. 
3 - (Puccamp 2017) “O mundo está quase todo parcelado e o que dele resta 
está sendo dividido, conquistado, colonizado. Pense nas estrelas que vemos 
à noite, esses vastos mundos que jamais poderemos atingir. Eu anexaria os 
planetas, se pudesse; penso sempre nisso. Entristece-me vêlos tão 
claramente e ao mesmo tempo tão distantes.” (Cecil Rodes) Ao mesmo 
tempo, essas palavras refletem e, em última instância, remetem ao fator 
determinante, para muitos historiadores especialistas no tema, da Primeira 
Guerra Mundial: o Imperialismo. 

Nessa perspectiva, pode-se afirmar que a Guerra de 1914 a) estabeleceu os fundamentos do armamentismo na 
geopolítica de conquista territorial. b) resultou da emergência das revoluções socialistas que desajustaram os países 
capitalistas. c) marcou o início de uma nova era na história da sociedade e um desafio à ordem burguesa. d) foi o 
desdobramento previsível e inevitável das contradições próprias do capitalismo.  
4 – De acordo com a aula veiculada pelo CMS no dia 7 de abril, assinale a alternativa correta que relaciona o contexto 
e antecedentes da Primeira Guerra Mundial: 
a) Primeira Revolução Industrial; unificação territorial inglesa; Conferência de Berlim. 
b) Partilha da África; Conferência de Berlim; unificação da Itália e da Alemanha; Revolução Comunista na Rússia. 
c) Segunda Revolução Industrial; unificação da Itália e Alemanha; Guerra Franco-Prussiana; Conferência de Berlim; 
partilha da África.   
d)Partilha da América; Primeira Revolução Industria; Conferência de Berlim; unificação da Itália e da Alemanha; 
Revolução Comunista na Rússia. 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem: registro no caderno de História e postagem no e-mail. 
 

Data de entrega: As atividades do roteiro devem ser postadas até o dia 19 de abril no seguinte e-mail: 

profesadolfo@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 nos dias 07 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.todamateria.com.br sob os títulos”Triplice 
Aliança” e “ Belle Èpoque”,  www.mundoeducacao.uol.com.br sob o título “Belle Èpoque” e 
www.taubate.sp.gov.br sob o título “Paz Armada”.  
 

 
 
 

Bom Trabalho! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:profesadolfo@gmail.com
http://www.todamateria.com.br/
http://www.mundoeducacao.uol.com.br/
http://www.taubate.sp.gov.br/


                                E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º BIMESTRE 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplinas 
envolvidas 

Sociologia Série: 3° Ensino Médio 

Professora Damiane Petrucci Semana: 12 a 16 de abril 

Tema da aula Um por todos, alguns por si 

 
 

Equivalente: 2 aulas 

 
Conteúdo: 
Democracia cidadã 

Habilidade: Desenvolver uma compreensão inicial sobre a relação entre a formação do Estado 
brasileiro e a constituição dos direitos civis, políticos, sociais e humanos no Brasil. 

 

Atividade a ser realizada: 

1. Pesquise e responda: 
O que é democracia? 
 
2. Leia, reflita e avalie as seguintes frases: 
“A democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo.”    
                      Abraham Lincoln (1809-1865), presidente dos Estados Unidos 
 
“A capacidade do homem para a justiça faz a democracia possível, mas a inclinação do 
homem para a injustiça faz a democracia necessária.”   
                                        Reinhold Niebuhr (1892-1971), filósofo americano. 
 
 

3. A partir da definição dos direitos, no slide abaixo, pesquise e selecione um direito 
que você exerce na prática de cada um deles 
  

 

                                            

                                                       

                                        

        

                                    

                                           

                                         

                  



 
 

   

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

