
                                E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º BIMESTRE 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplinas 
envolvidas 

Filosofia Série: 1° Ensino Médio 

Professora Damiane Petrucci de Rezende 
Siles 

Semana: 19 a 23 de abril 

Tema da aula Ética e consciência moral 
 

Equivalente: 2 aulas 

Conteúdo: Introdução à Ética 

Habilidades: questionar a realidade social e planejar ações de intervenção solidária. 

Atividade a ser realizada: 
Ética 
A ética diz respeito à capacidade do sujeito desenvolver uma consciência moral, isto é, 
de decidir e se responsabilizar por suas ações, mediante a aceitação ou a recusa de 
valores em uma sociedade. 
1 – Com base no conceito de Ética, descreva duas situações: 

a- Uma atitude ética 
b- Uma atitude antiética   

 
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


 

          E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                   1º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Geografia  Série: 1º A, 1º B, 1º C, 1º D 

Professor Fabiana Almeida Semana 19/04 a 23/04 

Tema da aula CMSP- Tempo e Espaço 
 

Equivalente: 2 

CMSP 

Conteúdo- Modo de vida das sociedades e as transformações espaciais- parte 2 

Habilidade- Identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas e geográficas, políticas, 
econômicas, sociais, ambientais e culturais. 

 

Atividade a ser realizada: 

Pesquisa: O que são as consideradas " Cidades Sustentáveis". 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Pesquisar em diferentes fontes, internet, livros didáticos e outros 

 

Objetivo: Analisar as transformações nas paisagens, e suas consequências para a 
natureza. 

Obs: As atividades do CMSP deverão ser respondidas no próprio CMSP 

 

  

data de entrega 

26/04 

Dúvidas: (13) 988103004 

Atenção: 

1- Estas atividades são obrigatórias para todos os alunos, que assistam ou não as aulas 
remotas. 

 



Obs: Os alunos que não voltarão presencialmente para a escola e/ ou que não tenham 
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 19/04 a 23/04 ) 

-Todas as atividades deverão ser preferencialmente enviadas digitadas (somente serão 
aceitas escritas em casos em que o aluno não possua internet, computador) 

 

  

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: 1º A, B, C, D 

Professor ADOLFO Semana: 19 a 23 de abril 

Tema da aula A História e suas narrativas 
(Parte II). 

Equivalente:  02 aulas 

 
Habilidades:(CMSP) EM13CHS105: Identificar, contextualizar e criticar tipologias evolutivas 
(populações nômades e sedentárias, entre outras) e oposições dicotômicas (cidade e campo, 
cultura e natureza, civilizados e bárbaros, razão e emoção, material e virtual etc.), explicitando 
suas ambiguidades. 
 
Conteúdo: Problematizar a questão da produção do conhecimento histórico e suas narrativas 
por meio da análise de discursos dicotômicos (civilizados e bárbaros, atraso e 
desenvolvimento, entre outros) de diferentes temporalidades históricas, com vistas a sua 
desconstrução na organização da sociedade contemporânea. 
 
 

O conceito de civilizados foi construído historicamente em diferentes períodos. Porém é de 
fundamental importância a percepção de que o domínio da língua franca é essência para definir 
o que é ou não central o que é civilizado ou bárbaro, o que é competitivo o que detém ou não a 
informação. Por língua franca, entendemos a 2 língua predominante de contato ou de relação 
entre grupos linguisticamente distintos para o comércio internacional e outras interações mais 
extensas. No Império Romano o grego no oriente, o latim no ocidente. No século VII, na maior 
parte da Ásia da África e Oceania o árabe foi à língua franca. O português serviu de língua franca 
na África e na Ásia nos séculos XV e XVI. Em seguida o francês se tornou a língua da diplomacia 
na Europa. Nos séculos XIX e XX, o alemão foi utilizado principalmente nos negócios 
internacionais e na diplomacia. Atualmente é o inglês a língua que detém a primazia entre as 
demais – isso não significa que seja a mais falada. Desde os primórdios, a espécie humana não 
tem poupado esforços para atingir um estágio cada vez maior de civilização. Esta, não é inerente 
ao ser humano, ou seja, se desenvolve no interior de um ambiente cultural favorável. A busca 
de alimento fez com que o homem se tornasse um migrante por natureza. Na busca de novas 
terras e melhores condições de vida povoou o planeta. O homem primitivo, após algumas 
experiências negativas se conscientizou da necessidade de um maior relacionamento social. 
Assim, os seres humanos aprendem a conviver, a se proteger e respeitar-se mutuamente, 
embora mantenham conflitos de interesses. O processo civilizatório se deu de forma 
diferenciada, ou seja, percebe-se claramente o convívio de grupos em diferentes estágios de 
civilização – grupos considerados mais primitivos tais como: os nativos australianos, os 
bosquímanos e os pigmeus africanos. Outros vivendo em sociedades altamente desenvolvidas 
nos campos tecnológicos e de prestação de serviços. A sociedade civilizada é resultado de 
esforços e preocupações com a autopreservação, com a automanutenção e com a auto-
realização humana. 
 

                “Pérsia era o Centro, Grécia era a periferia. Pérsia era culta, Grécia era bárbara. Veio 
o tempo; Grécia era o centro, Roma era a periferia. Grécia era culta, Roma era bárbara. Veio o 



tempo; Roma era o centro, Bizâncio era a periferia. Roma era culta, Bizâncio era bárbara. Veio 
o tempo; Bizâncio era o centro, os árabes estavam na periferia. Bizâncio era culta, os árabes 
eram bárbaros. Veio o tempo; Os árabes estavam no centro, a Península Ibérica era a periferia...” 
(VALENZUELA, Roberto G.) 
 
De acordo com a aula veiculada pelo CMSP no dia 14 de abril e da leitura do texto, resolva as 
atividades a seguir: 
 
1 - O termo “bárbaro” teve diferentes significados ao longo da história. Sobre os usos desse 
conceito, podemos afirmar que:  

a) Bárbaro foi uma denominação comum a muitas civilizações para qualificar os povos que não 
compartilhavam dos valores destas mesmas civilizações. 

b) Entre os gregos do período clássico o termo foi utilizado para qualificar povos que não falavam 
grego e depois disso deixou de ser empregado no mundo mediterrâneo antigo.  

c) Bárbaros eram os povos que os germanos classificavam como inadequados para a conquista, 
como os vândalos, por exemplo.   

d) Gregos e romanos classificavam de bárbaros povos que viviam da caça e da coleta, como os 
persas, em oposição aos povos urbanos civilizados. 
 
2- Ser cristão passava a ter uma conotação de pertença ao mundo civilizado. Por isso, as 
lideranças bárbaras procuravam associar-se ao Cristianismo que, em princípio, aproximá-los-ia 
dos grupos aristocráticos e políticos do mundo imperial romano. 
(FRIGUETTO, Renan. A Antiguidade Tardia – Roma e as monarquias romano-bárbaras. Curitiba: Juruá, 2012. p.32.) 

 No contexto de fragmentação do Império Romano e sua progressiva substituição por reinos 
bárbaros, o Cristianismo desempenhou o papel de:   

a) adaptar a Igreja ao contexto os bárbaros e tornar-se um deles. 
b) conservar a estrutura administrativa imperial romana.  
c) padronizar a cultura dos povos bárbaros.   
d) recuperar a hegemonia da península itálica sobre toda a Europa. 

 
3 – De acordo com o texto acima o processo civilizatório do povoamento da terra pelo homem 
primitivo: 

a)  se deu de maneiras diferentes, ou seja, percebe-se claramente o convívio de grupos em iguais 
estágios de civilização 

b)  se deu de forma igualitária, ou seja, percebe-se claramente o convívio de grupos em iguais 
estágios de civilização 

c)  não se deu de forma diferenciada, ou seja, percebe-se claramente que os grupos aceitavam em 
diferentes estágios do desenvolvimento humano por toda a África. 

d)  se deu de maneiras diferentes, ou seja, percebe-se claramente o convívio de grupos em 
diferentes estágios de civilização. 
 
 
 

 

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: 

arffontan@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.diaadia.pr.gov.br sob o título 

“Civilizados e Bárbaros”.  

 

Bom Trabalho! 

mailto:arffontan@gmail.com
http://www.diaadia.pr.gov.br/


 

                       E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                              1º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Sociologia Série: 1ºA, 1ºB, 1ºC, 1ºD 

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

Tema da 
aula 

CMSP- Estamos prontos para o 
futuro? 
 

Equivalente: 2 aulas 

CMSP 

Habilidade- Identificar, contextualizar e criticar tipologias evolutivas (populações nômades e 

sedentárias, entre outras) e oposições dicotômicas explicitando suas ambiguidades. 

 

Atividade a ser realizada: 

Pesquisar:  Algumas tecnologias avançadas que ja estão sendo utilizadas em diferentes 

profissões. 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Pesquisar em diferentes fontes como: internet, livro didático e outros. 

 

Obs: As atividades do CMSP deverão ser respondidas no próprio CMSP 

 

Objetivo 

Analisar como a tecnologia interfere direta e indiretamente nas relações e na vida das 

sociedades. 

  

Data de entrega 

26/04 

Enviar as atividades via e-mail 1anogeografiaarv@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 aluno 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


