
 

                                               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: 05 a 09 de abr 

Temas da 
aula 

Pensamento e linguagem - Parte 01 
(CMSP) 
O homem como ser de natureza e de 
linguagem (CSPFE) 
Filosofia e Cotidiano Parte 01 (CMSP) 

Equivalente: 2 AULAS 

Habilidade: 
Relacionar pensamento, linguagem e língua. (CMSP) 
Identificar a presença da filosofia no cotidiano (CMSP) 
 
Conteúdo: 
O que nos marca como animais da espécie humana? 
O Espanto e a Admiração: O início da atitude filosófica. 
 
Contextualização: 
Já foi dito várias vezes que o roteiro de aula é um organizador de estudo. Nesta qualidade de organizador de 
estudo é fundamental que você vá além da entrega da atividade, ou seja, veja no roteiro uma forma de 
estudar, de visualizar os problemas que são apresentados, se apropriar das ideias dos autores e construir 
posicionamentos próprios. O nosso ano letivo está mais exigente conosco, pois nessas idas e vindas de aulas 
ora presencial, ora em casa, não permite uma rotina. Cada um deverá encontrar uma forma que melhor 
contribua com a sua formação. Perceba, portanto, que este cenário que vivemos já é o tema da aula. Afinal, 
como eu percebo o mundo em minha volta? Como os acontecimentos me afetam? Melhor: os 
acontecimentos me afetam? O mundo em minha volta provoca algo em mim? Lido com esse momento na 
condição de sujeito ativo, passivo, indiferente? Tudo isso faz parte do estudo sobre a Filosofia, sobre a minha 
relação com o mundo (Antropologia, Filosofia Social, Filosofia Política, Estética, Metafísica) com a 
necessidade de conhecê-lo (teoria do conhecimento), para melhor agir nele (Ética/Moral). Um estudo 
teórico (dos filósofos profissionais), mas vivo, nas próprias relações de vida que as pessoas criam (a filosofia 
no cotidiano de todos). 
   
 
 
Para ser entregue: 
Considerando o que está contido na contextualização acima e o que você está vivendo em sua casa, escreva 
uma mensagem (com começo, meio – seus argumentos – e fim, cerca de quinze a vinte linhas) tentando 
ajudar uma pessoa conhecida a se reorganizar diante de tantos acontecimentos e, com isso, voltar a estudar, 
mesmo nesses tempos mais difíceis sem as aulas presenciais. 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 09 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 05 a 09 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 – 09 de abril 2021.   

  

 
 
Referência Bibliográfica: 

Caderno do Aluno. São Paulo faz Escola. Área de Humanas - Filosofia P. 143 a 144. 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 Santos Semana: 05/04 a 09/04 

Tema da aula  REGIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO MUNDIAL Equivalente: 2 aulas 

Habilidades: Comparar e diferenciar os critérios de regionalização mundial, considerando as 
intencionalidades sociais, políticas e econômicas que as envolvem. 

 

Conteúdos:  Ordem Mundial 

 

Atividade a ser realizada: 

-Pesquisa: A Agenda 2030, e as propostas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

-Pesquisar na internet, jornais, revistas e/ou livros didáticos. 

 

Objetivo  

Aprofundar o conhecimento 

  

Data de entrega: 12/04 

Dúvidas 988103004 

Enviar as atividades para 3anoarvgeografia@gmail.com 

Obs: Entregar as atividades digitadas, exceto quem não possui Internet e computador, estes deverão 
realizar as atividades em folha de almaço e entregar na escola com nome, número, série, nome do 
professor, disciplina, data da atividade, de (05/04 a 09/04). 

 

 

 

 

 

 



                              E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                      1º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina HISTÓRIA Série: 3º A, B, C 

Professor ADOLFO Semana: 05 a 09 de abril 

Tema da aula (CMSP) Imperialismo: 
dominação na África e na Ásia 
(século XIX). 

Equivalente:  02 aulas 

Habilidade: Analisar criticamente as justificativas ideológicas apresentadas pelas grandes potências para interferir 
nas várias regiões   do planeta (sistemas modernos de colonização, imperialismo, conflitos atuais). 
 
Atividade a ser realizada:  Promover uma interação com os alunos a fim de recuperar conteúdo apresentando o 
contexto social, político e econômico que favoreceu o processo de colonização d África e da Ásia, entre os séculos 
XIX e XX, caracterizando o Imperialismo europeu sobre esses continentes.  Mesmo aquele que não participar da 
exposição terá condições de identificar esses tópicos por meio da leitura abaixo:  
 
A história tem uma relação direta com o homem em seu tempo.     
 

O imperialismo europeu no século XIX se constituiu da “partilha” da África e da Ásia entre as nações industrializadas 
europeias (primeiro a Inglaterra e a França e, posteriormente, a Alemanha, a Bélgica e a Holanda). 
A expansão imperialista aconteceu inicialmente no século XIX entre os europeus, mas seu ápice ficou marcado durante 
as duas guerras mundiais. No século XX, duas nações ascenderam industrialmente: os Estados Unidos e o Japão, que 
logo em seguida submeteram diversas regiões da África, Ásia e América sob o seu domínio econômico e político. 
O principal motivo da corrida imperialista foi a exploração econômica e política a qual os países capitalistas ocidentais 
desejavam submeter os continentes africano e asiático. A dominação econômica tinha como um dos objetivos a busca 
de mercados consumidores para seus produtos industrializados. As potências industrializadas necessitavam expandir 
os mercados consumidores, pois somente os seus mercados não iriam conseguir consumir todas as mercadorias 
produzidas. 
O segundo objetivo da exploração econômica dos países industrializados sobre os africanos e asiáticos foi a exploração 
de suas matérias-primas para o aumento da produção de mercadorias nas indústrias. 
A exploração política da África e da Ásia pelas potências imperialistas foi exercida pela dominação política direta, ou 
seja, os próprios países imperialistas governavam (enviavam administradores imperialistas) as colônias da Ásia e da 
África. O poder imperialista também era exercido pela dominação política indireta, na qual as elites nativas governavam 
a partir do financiamento e controle dos países imperialistas. 
A principal ferramenta para legitimar a dominação e a exploração imperialista sobre a África e a Ásia foi a teoria 
racial, chamada de darwinismo social, utilizada pelos imperialistas. 
Para a África e a Ásia conseguirem evoluir suas sociedades para a etapa civilizatória, seria imprescindível ter o contato 
com as potências imperialistas. Todo esse discurso legitimou a exploração política e econômica imperialista nos 
continentes africanos e asiáticos até a década de 1960, período marcado pela descolonização da África e Ásia e fator 
responsável pela atual miséria e fome existentes em diversos países africanos.  
 

 

 



 
1- (UFPE - 2002) A expansão capitalista no século XIX ficou conhecida como imperialismo, e o domínio dos países 
europeus sobre a África e a Ásia foi denominado neocolonialismo. Sobre o resultado da junção desses dois fenômenos 
– o imperialismo e o colonialismo – na África e na Ásia, é correto afirmar que: 
A) O imperialismo e o neocolonialismo ajudaram os povos africanos e asiáticos a saírem de seu atraso secular, 
possibilitando-lhes o acesso ao progresso. 
B) A segunda Revolução Industrial, o capitalismo monopolista e os ideais de progresso estão associados ao 
imperialismo, ao neocolonialismo e ao completo domínio dos Estados Unidos, no final do século XIX. 
C) A maior beneficiária de todo o domínio imperialista e do neocolonialismo na Ásia e África foi a classe operária, em 
face do pleno emprego da indústria. 
D) Através do imperialismo e do neocolonialismo, as elites econômicas e políticas inglesas construíram a imagem de 
que eram o modelo de cultura e civilização a ser imitado em todo o mundo. 
 
2- A política imperialista consistia na busca, principalmente, de novos mercados consumidores para os países 
industrializados e foi assim que vários países da África e da Ásia sofreram com a prática da neocolonização nos séculos 
XIX e XX. Portanto, sobre a justificativa construída pelas potências europeias para invadir as nações do continente 
africano e asiático é correto dizer que: 
A) As potências europeias justificavam a invasão nos países periféricos afirmando que essa ação contribuiria para o 
desenvolvimento industrial e que incentivaria a adoção de um regime socialista nos países asiáticos. 
B) As principais alegações utilizadas na prática do Imperialismo foram as teorias darwinistas que defendiam a 
superioridade cultural dos países europeus, sendo eles os países que levariam o progresso e o desenvolvimento social 
para os países da África e da Ásia através da missão civilizadora. 
C) Uma das justificativas era que os europeus aprenderiam técnicas industriais com os africanos e asiáticos, o que 
acarretaria o desenvolvimento econômico e científico dos países desenvolvidos.  
D) O fardo do homem branco era uma das legitimações europeias durante a política imperialista. Esse fardo consistia 
numa missão que contribuiria para o desenvolvimento industrial dos países africanos e asiáticos, gerando assim o 
crescimento da burguesia local, fazendo com que os países não desenvolvidos tivessem suas próprias indústrias. 
 
3- Escreva um pequeno texto analisando a imagem a seguir: 

  
 
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 12 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 10 e 31 de março.  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.brasilescola.uol.com.br sob o título “Neocolonialismo na 
África”,  www.educador.brasilescola.uol.com.br sob o título “A colonização e a violência na África”,  
www.educamaisbrasil.com.br    sob o título “Economia da África” e www.preparaenem.com sob o título “Imperialismo e 
teoria racial  século XIX”.  

 
Bom Trabalho! 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:profesadolfo@gmail.com
http://www.brasilescola.uol.com.br/
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                                E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                               1º BIMESTRE 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplinas 
envolvidas 

Sociologia Série: 3° Ensino Médio 

Professora Damiane Semana: 05 a 09 de abril 

Tema da aula Direito a ter direitos 
 

Equivalente: 2 aulas 

• Conteúdo: Cidadania 
• Habilidades: Estabelecer uma reflexão crítica sobre a formalização dos direitos da 

cidadania e as suas possibilidades de efetivação 
• Atividade a ser realizada: 

 

 

Organize os direitos, abaixo relacionados no quadro. 
Direitos: ir e vir, educação, votar, liberdade, manifestar-se, saúde, ser eleito. 

Direito Civil Direito Social Direito Político 

   

   

   

   
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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