
 

                                               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: 19 a 23 de abril 

Temas da 
aula 

Língua - representação e imaginação 
(CMSP) 

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: 
Língua: representação e imaginação 
 
Contextualização: 
A aula desta semana do CMSP tem como proposta pensar a Língua: representação e imaginação. 
Certamente, as questões da comunicação humana voltarão a ser pontuadas. Peço atenção de vocês pois 
nesse tema estamos trabalhando com os conteúdos de português. Como lidamos com a língua portuguesa. 
Com os conteúdos de História. Como vamos nos comunicando entre as gerações. Conteúdo de Arte para 
pensar as diversas linguagens que criamos para nos comunicar. A Filosofia, pois o que queremos comunicar. 
Portanto, distinguir língua e linguagem, pensar a representação, pensar a imaginação, merece de nossa parte 
uma grande atenção. Nesses tempos, onde as narrativas se impõem diante dos fatos, onde os fatos se 
misturam com fake News, onde posicionar-se sobre os diversos temas é um imperativo, o domínio da língua 
e da linguagem se faz necessário.  
   
 
PARA SER PESQUISADO E REGISTRADO EM SEU CADERNO 
Nesta semana, procure identificar o que é próprio da linguagem, o que é próprio da língua. O que se tem por 
representação, o que se tem por imaginação. Utilize o livro da Marilena Chauí que fala sobre esta temática, 
ou então outros livros de filosofia. Faça suas anotações no caderno.   
 
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.  
 
Importantíssimo: Nessa semana, será fechada as notas do 1º bimestre e, haverá ainda a aplicação da 
Atividade de Avaliação Permanente – a AAP. Portanto, irei monitor quem entrega essa atividade e a partir 
dela farei o registro de notas. 
 
 

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. 

 



 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                              1º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

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

Tema da 
aula 

CMSP- Da divisão Norte x Sul aos blocos 
econômicos 

Equivalente: 2 

CMSP 

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

considerando questões geopolíticas, econômicas e culturais. 

 

Atividade a ser realizada: 

Pesquisa: Resumo- Divisão Norte-Sul e sua utilização. 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

-Internet, livros didáticos e outros 

-Questões 

-Correção da atividade. 

 

 

Objetivo 

Analisar como se deu a divisão Norte-Sul e suas consequências. 

  

Data de entrega 

26/04 

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. 

 

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 sociologia (semana de 19/04 a 23/04) 

 

 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: 19 a 23 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.  
Mesmo aquele que não participar da exposição terá condições de identificar esses tópicos por meio da leitura abaixo: 
 
Um dos principais motivos que levaram à guerra foi a partilha da Ásia e África, onde nem todos os países participaram 
do processo de divisão. França e Inglaterra exploravam as colônias e expandiam seu processo industrial. Além disso, 
a forte disputa entre os mercados consumidores também gerou conflitos. 
Algumas das principais causas para o início do conflito foram: Imperialismo; Partilha da África; Disputas prévias não 
resolvidas; um complexo sistema de alianças; Governos não-unificados; Atrasos e discrepâncias nas comunicações 
diplomáticas; Corrida armamentista e Planejamento militar rígido. 
As mulheres estiveram no centro do esforço de guerra durante o primeiro conflito mundial em todas as nações 
beligerantes, um envolvimento que ajudou em sua emancipação, em diferentes ritmos de acordo com o país. 
Tanques, aviões e gases, as inovações da Primeira Guerra Mundial. Aviões de combate, tanques, submarinos e gases 
tóxicos entraram em cena durante a Primeira Guerra Mundial, em um trágico reflexo da corrida armamentista entre os 
países beligerantes de 1914 a 1918, na tentativa de dizimar o inimigo. 
 
1 – (UFSC) O campo de batalha é terrível. Há um cheiro de azedo, pesado e penetrante de cadáveres. Homens que 
foram mortos no último outubro estão meio afundados no pântano e nos campos de nabos em crescimento. As pernas 
de um soldado inglês, ainda envoltas em polainas, irrompem de uma trincheira, o corpo está empilhado com outros; 
um soldado apoia o seu rifle sobre eles. Um pequeno veio de água corre através da trincheira, e todo mundo usa a 
água para beber e se lavar; é a única água disponível. Ninguém se importa com o inglês pálido que apodrece alguns 
passos adiante. 
BINDING, Rudolf Georg. Um fatalista na guerra. In: MARQUES, Adhemar et alii. História contemporânea através de 
textos. 11. ed. São Paulo: Contexto, 2005. p. 119. 
Sobre a Primeira Guerra Mundial, é CORRETO afirmar que: 
a) a Primeira Guerra Mundial tem suas motivações vinculadas às disputas nacionalistas e imperialistas articuladas à 
política de alianças das grandes potências da época 
b) a entrada da Rússia na guerra, logo após a Revolução Bolchevique de 1917, foi decisiva para o desfecho favorável 
aos países vinculados à Tríplice Aliança 
c) não houve participação brasileira na Primeira Guerra, pois a organização do país como República, imprescindível 
para a formação de tropas militares, ainda era muito recente 
d) a gripe espanhola ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial e foi vista como ameaça para as nações em conflito; 
porém, com o desenvolvimento dos antibióticos no início do século XX, a doença foi controlada sem gerar maiores 
consequências 
2 -  (PUC) Em relação às causas da Primeira Guerra Mundial é correto afirmar que: 
a) a incapacidade dos Estados liberais em solucionar a crise econômica do século XIX colocou em xeque toda a 
estrutura do sistema capitalista. A instabilidade política e social das nações europeias impulsionou as disputas 
colonialistas e o conflito entre as potências 
b) a desigualdade de desenvolvimento das nações capitalistas europeias acentuou a rivalidade imperialista. A disputa 
colonial marcada por um nacionalismo agressivo e pela corrida armamentista expandiu os pontos de atrito entre as 
potências 
c) o sucesso da política de apaziguamento e do sistema de aliança equilibrou o sistema de forças entre as nações 
europeias, acirrando as lutas de conquista das colônias da África e da Ásia 
d) o expansionismo na Áustria, a invasão da Polônia pelas tropas alemãs assustaram a Inglaterra e a França, que 
reagiram contra a agressão declarando guerra ao inimigo 
3 - (FGV) Sobre a participação brasileira na Primeira Guerra Mundial, é correto afirmar: 

https://ufsc.br/
https://www.pucsp.br/
https://www.pucsp.br/
https://portal.fgv.br/
https://portal.fgv.br/


a) o governo brasileiro declarou guerra à Alemanha, em 1914, após o torpedeamento de um navio, carregado de café, 
que acabara de deixar o porto de Santos 
b) o governo brasileiro manteve-se neutro ao longo de todo o conflito devido aos interesses do ministro das relações 
exteriores Lauro Muller, de origem alemã 
c) a partir de 1916, o Exército brasileiro participou de batalhas na Bélgica e no norte da França com milhares de 
soldados desembarcados na região 
d) o Brasil enviou uma missão médica, um pequeno contingente de oficiais do Exército e uma esquadra naval, que se 
envolveu em alguns confrontos com submarinos alemães 
4 - Os países envolvidos na I Guerra Mundial dividiram-se em duas coligações de nações que se enfrentaram durante 
os anos da guerra, formadas inicialmente por seis países. Qual das alternativas indica corretamente as coligações de 
nações e os países participantes? 
a) Eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão; e os Aliados, composto por França, Inglaterra e Estados Unidos. 
b) Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, Áustria-Hungria e Itália; e a Tríplice Entente, formada pela França, 
Inglaterra e Rússia. 
c) Eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão; e Tríplice Entente, formada pela França, Inglaterra e Rússia. 
d) Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, Áustria-Hungria e Itália; e os Aliados, composto por França, Inglaterra e 
Estados Unidos. 
5– Assinale a a firmação correta: 
a)Na Europa, durante a Primeira Guerra Mundial, as mulheres foram proibidas de saírem de casa pois tinham que 
cuidar dos afazeres domésticos. 
b)Durante a Primeira Guerra Mundial as mulheres foram obrigadas a trabalhar no campo agrícola para a produção de 
alimentos, somente. 
c)A participação do trabalho feminino nas fábricas era proibido por lei durante a Primeira Guerra Mundial. 
d)Em toda a Europa, as mulheres também substituíram à frente dos trabalhos os homens que haviam partido, até então 
exclusivamente para rapazes, convertendo-se em condutoras de bondes, garçonetes em cafés, funcionárias dos 
correios, distribuidoras de carvão, empregadas de banco, ou professoras nas escolas masculinas. 
 

 

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: 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 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.todamateria.com.br sob o título “Antecedentes da 

Primeira Guerra Mundial”,   www.preparaenem.com sob o título “Antecedentes da Primeira Guerra Mundial”, 

www.politize.com.br sob o título “Primeira Guerra Mundial: os conflitos” e www.falauniversidades.com.br sob o título 

“Como a 1º Guerra Mundial mudou a posição da mulher na sociedade”. 

 

  Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:profesadolfo@gmail.com
http://www.todamateria.com.br/
http://www.preparaenem.com/
http://www.politize.com.br/
http://www.falauniversidades.com.br/


                                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: 19 a 23 de abril 

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

Equivalente: 2 aulas 

Conteúdo: Constituições Brasileiras  

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: 

Das sete Constituições, quatro foram promulgadas por assembleias constituintes, duas foram 
impostas, uma por D. Pedro I e outra por Getúlio Vargas e uma aprovada pelo Congresso por 
exigência do regime militar. Na história das Constituições brasileiras, há uma alternância entre 
regimes fechados e mais democráticos, com a respectiva repercussão na aprovação das Cartas, 
ora impostas, ora aprovadas por assembleias constituintes: 

1ª - Constituição de 1824 (Brasil Império) 

2ª - Constituição de 1891 (Brasil República) 

3ª - Constituição de 1934 (Segunda República) 

4ª - Constituição de 1937 (Estado Novo) 

5ª - Constituição de 1946 

6ª - Constituição de 1967 (Regime Militar) 

7ª - Constituição de 1988 (Constituição Cidadã) 

Hora da pesquisa! 

Escolha uma das constituições e pesquise as principais medidas adotadas por ela. 

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


 

 

 

 


