
 

                                               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: 26 a 30 de abril 

Temas da 
aula 

"Está vivo!!!" 
(CMSP) 

Equivalente: 2 AULAS 

Habilidade: 
1. Identificar e problematizar valores sociais e culturais da sociedade contemporânea. (CMSP) 
2. Identificar a importância da língua para a produção e preservação de saberes coletivos, bem como para 
representar o real e imaginar diferentes realidades. 
 
Conteúdo: 
Língua: representação e imaginação (CSPFE) 
Vida (CMSP) 
 
Contextualização: 
Ainda que o tema da aula desta semana do CMSP soe estranho e seja amplo, é possível pensar que o “estar 
vivo” é estar em permanente comunicação. Na condição de “estar vivo” os diversos seres e, a espécie 
humana, em específica, criam suas linguagens. Nesse sentido, peço mais uma vez que se atentem a esse 
tema Língua-Linguagem considerando que estamos no núcleo das questões que envolvem a nossa vida, o 
nosso estudo. Levaremos da escola, nesse processo de formação, as habilidades e as competências de bem 
utilizar da linguagem e da língua e, com isso, melhor interagir nos espaços que frequentamos e desejamos 
frequentar. Tenha-se presente as diversas linguagens presentes na escola. A linguagem nas suas variadas 
perspectivas oferecidas nas aulas de português, a linguagem na língua inglesa, a linguagem da matemática, 
da história, da geografia, da física, da química, da filosofia, da arte, da educação física, da sociologia, da 
biologia.  Sem contar, evidentemente, as linguagens paralelas nos vários espaços da escola. E qual é a 
demanda fundamental: Olhar o mundo ao nosso redor, as nossas interações e traduzir em linguagem, em 
língua, em palavras o que se pensa, o que se sente, o que se projeta. Tudo isso, de forma que o outro nos 
entenda e, que nós possamos entendê-lo também. E é nessa interação que ocorre a vida, que nos mantém 
vivos, que nos impulsiona a nos mantermos vivos. 
   
 
PARA SER ENTREGUE: produção de texto 
Para fechar esse primeiro bimestre, procure organizar um texto (15 a 20 linhas) com começo (introdução), 
meio (os argumentos) e fim (as conclusões) falando sobre o tema Língua, Linguagem e Vida. Procure 
relacionar o conteúdo dos roteiros e das aulas de filosofia. Começamos falando do preconceito que se tem 
contra a filosofia; depois falamos sobre a presença da filosofia em nosso dia a dia; enfatizou-se que todos 
são filósofos, ainda que alguns o sejam de forma profissional; e chegamos ao tema língua-linguagem. Faça, 
portanto o exercício de rever esses temas e verificar como você se apropriou disso tudo. 
 
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.  

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


 

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 

 

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.  

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 a 150. SEDUC – SP. 
CHAUÍ, Marilena. Introdução à Filosofia. São Paulo: Ed. Moderna. 2019. P. 171 a 181. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                                         1º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Geografia Série: 3ºA, 3ºB, 3ºC,  

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

Tema da 
aula 

CMSP- A questão dos refugiados no mundo Equivalente: 2 

 

 

CMSP 

Habilidade- Associar e interpretar mapas sobre a distribuição da riqueza mundial e o número de pessoas refugiadas 

para identificar as distintas assimetrias e integrações na ordem mundial. 

 

Atividade a ser realizada: 

Pesquisar: Quais são as razões para uma pessoa solicitar refúgio em outro país? 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

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

 

Objetivo 

Compreender a situação dos refugiados no mundo.  

 

Data de entrega 

03/05 

Enviar as atividades via e-mail 3anoarvgeografia@gmail.com 

Obs.: 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 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) 

 

 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: 26 a 30 de abril 

Tema da aula (CMSP) Primeira Guerra 
Mundial – Parte II 

Equivalente:  02 aulas 

Habilidades: (CMSP) Estabelecer relações entre a mecanização das guerras, a desumanização do inimigo e o papel 
da pesquisa científica para elevar a eficácia destruidora das guerras tecnológicas. 
 
Conteúdo: Apresentar a partilha da África e Ásia, nacionalismos, concorrência econômica, corrida armamentista e 
desenvolvimento tecnológico, como fatores para a ocorrência da primeira guerra mundial e apresentar a relação entre 
a Primeira Guerra Mundial com os movimentos de protagonismo feminino e o surgimento da URSS e do nazifascismo.   
 
Atividade a ser realizada:  
 Pesquisar o tema em diferentes fontes, internet, livros didáticos e outros e responda às seguintes questões: 
1 – O que foi o período da paz armada? 
2 – Que relação pode ser estabelecida entre o desenvolvimento tecnológico verificado na segunda metade do século 
XIX e a Primeira Guerra Mundial? 
3 – Interprete a imagem a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data de entrega: 
 
 A atividade do roteiro deve ser feita no caderno de História e postada no seguinte e-mail: profesadolfo@gmail.com  

constando NOME DO ALUNO, SÉRIE E DATA DO ROTEIRO a que se refere a atividade até 03 de maio. 

 
 

 

mailto:profesadolfo@gmail.com


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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º BIMESTRE 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplinas 
envolvidas 

Sociologia Série: 3° Ensino Médio 

Professora Damiane Petrucci de Rezende 
Siles 

Semana: 26 a 30 de abril 

Tema da aula Daqui para a frente, só olhando 
para atrás! 
 

Equivalente: 2 aulas 

Conteúdo: Constituição Brasileira  

Habilidades: 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: 

Pesquise sobre a Constituição de 1988 (Constituição Cidadã) e descreva o contexto histórico 
brasileiro no período em que ela foi desenvolvida. 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  
1. Encaminhe a resposta da atividade por e-mail dami.petrucci@gmail.com  até o dia 30 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

