
                                E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º BIMESTRE 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplinas 
envolvidas 

Filosofia Série: 1° Ensino Médio 

Professora Damiane Semana: 05 a 09 de abril 

Tema da aula Filosofia: história e campos de 

investigação 
Equivalente: 2 aulas 

• Conteúdo: as origens da Filosofia e a atitude filosófica; os períodos e os campos 
de investigação da atividade filosófica. 

• Habilidades: identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas 

expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias 

filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, 

econômicos, sociais, ambientais e culturais. 

 
 
Atividade a ser realizada: 
 
Pesquise e leia sobre a Filosofia Antiga e responda as seguintes questões? 

1) A Filosofia Antiga ocorreu entre o século VI a.C.  e o século VII d.C. Qual era o 
contexto histórico da época, ou seja, o que estava ocorrendo neste período? 

2) Quais eram as principais questões filosóficas neste período? 
3) Quais eram as Escolas Filosóficas? 
4) Quais eram os principais filosóficos?  

 
 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem:  

1. Encaminhe as respostas 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


 

             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 Santos Semana: 05/04 a 09/04 

Tema da aula  As narrativas e as linguagens da área de 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas na 
compreensão de diferentes ideias, eventos e 
processos. 

Equivalente: 2 aulas 

Habilidades: (EM13CHS101) Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e 
narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias 
filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais. 

 

Atividade a ser realizada: 

Pesquisa: "Políticas públicas", para que serve? 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Pesquisar em diferentes fontes: internet, livros e outros 

 

Objetivo 

Aprofundar o conhecimento  

 

Data de entrega: 12/04 

Dúvidas 988103004 

Enviar as atividades para 1anogeografiaarv@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). 

 

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: 05 a 09 de abril 

Tema da aula (CMSP) Pré-História... Que 
história é essa? (Parte I) 

Equivalente:  02 aulas 

 
Recuperação de conteúdos após o recesso escolar. 
 
Habilidade: Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em 
diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos 
históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. 
 

Conteúdos:  Promover uma interação com os alunos a fim de identificar e analisar a 

importância da Ciência História, e por meio de documentos históricos de natureza diversa, 

narrativas e discursos que permearam o contexto da História e da cronologia tradicional sobre 

a Pré-História e a ocupação humana da América. Mesmo aquele que não participar da 

exposição terá condições de identificar esses tópicos por meio da leitura abaixo:  

 

Um dos maiores desafios da arqueologia é explicar com eficiência o longo processo de ocupação 
do planeta pela espécie humana. 
Sabemos que pelo grande número e, principalmente, enorme variedade de fósseis de 
humanoides encontrados no continente africano os pesquisadores situaram a África como local 
de origem da humanidade. 
A maior dificuldade para as pesquisas arqueológicas acerca da Pré-História da América é a 
falta de fósseis em grande quantidade. A princípio, os fósseis encontrados nas Américas 
pertencem à espécie Homo sapiens, única encontrada em todos os continentes habitados. 
As datações mais antigas são de fósseis com 15 mil anos, o que sugere uma ocupação 
americana relativamente recente, se considerarmos os demais continentes. 
Outro fator interessante quanto ao continente americano é sua grande variedade de climas, 
relevos, latitudes e coberturas vegetais, e, considerando que o homem habita em praticamente 
todos esses nichos, está devidamente comprovada a sua capacidade de adaptação aos mais 
variados ambientes e complexidade social. 
Ora, tudo isso se explica pela enorme diversidade social praticada por um verdadeiro mosaico 
de povos. Quando da chegada dos europeus no período das grandes navegações era possível 
encontrar nas Américas desde caçadores e coletores nômades até grandes impérios que já 
praticavam economia comercial de excedentes. 
Por volta da década de 90, uma nova pesquisa buscou datar o período de chegada dos seres 
humanos às Américas considerando o tempo necessário para que tantas línguas com origem em 
apenas uma matriz levariam para se diversificar.  Para se ter uma ideia da grande diversidade 
linguística das Américas, quando os portugueses chegaram ao Brasil em no século XVI somente 
aqui existiam cerca de 200 povos falando até 180 idiomas diferentes. 
Todavia, a certeza quanto as datações carecem de teorias inquestionáveis quanto a presença 
humana nas Américas. Porém, haja vista a escassez de sítios arqueológicos e registros fósseis, 
a comprovação das teorias torna-se tarefa árdua. Por exemplo, a cultura de Clóvis situa a 
chegada dos hominídeos por volta de 18 mil anos, na última era glacial. Porém, registros de fogo 
e artefatos de pedra encontrados no Piauí possuem datação de até 40 mil anos atrás. Ou seja, 
embora não seja possível comprovar presença humana nesses vestígios, a comunidade 

https://blogdoenem.com.br/conheca-o-continente-americano/


científica crê que esses vestígios tenham sido produzidos por mãos humanas, levantando um 
novo leque de perguntas a serem respondidas no que tange o processo de ocupação da América. 

 
1 – De acordo com as aulas do CMSP, faça uma análise do mapa acima. 

 
2- A chegada do Homem à América é cercada de controvérsias e teorias. Nosso continente teria 
tido seu início de povoamento entre 100.000 e 10.000 a.C. Sobre o Homem na América é correto 
afirmarmos. 
a) Hoje sabemos que os primeiros hominídeos que vieram para a América foram os 
Australophitecus, que vieram da África através de séculos, passando pelo Oceano Atlântico. 
b) Uma das teorias mais aceitas da chegada do Homem à América é a teoria Clóvis, que diz que 
os primeiros grupamentos humanos teriam chegado à América pelo Estreito de Bering, entre o 
final do período Paleolítico e início do Neolítico. 
c) Está comprovado pelo fóssil humano encontrado em Lagoa Santa, Minas Gerais, a “Luzia”, 
que os humanos americanos não são descendentes de outros continentes, mas sim, teriam tido 
sua própria linha evolutiva na América. 
d) É impossível o ser humano ter chegado às Américas por outra via que não o estreito de Bering, 
devendo algumas teorias que pregam sua vinda pelo Oceano Atlântico ou Pacífico serem 
ignoradas. 
 

 

 

 

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 até o dia 12 de abril 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 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.todoestudo.com.br    sob o título 

“Eurocentrismo”, www.coladaweb.com sob o título “Pré-História da América” e 

www.blogdoenem.com.br sob o titulo “Pré-História da América”. 

                                

Bom Trabalho! 

mailto:arffontan@gmail.com
http://www.coladaweb.com/
http://www.blogdoenem.com.br/


 

                    E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                              1º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

Professor Fabiana Almeida Semana: 05/04 a 09/04 

Tema da 
aula 

CMSP- Discursos racistas. 
 

Equivalente: 2 

 

CMSP- Habilidade: Identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, 

políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais de matrizes conceituais (etnocentrismo, 

racismo, evolução, modernidade) 

 

Conteúdos: Teorias que excluem. 

 

Atividade a ser realizada: -Realizar pesquisa sobre: "Racismo estrutural", o que é? 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Aula no CMSP 

- Realizar pesquisa em diferentes fontes, internet, livros, etc. 

 

Objetivo  

-Aprofundar os conhecimentos 

 

Data de entrega 

12/04 

Enviar as atividades via e-mail 1anogeografiaarv@gmail.com 

Dúvidas: (13) 988103004 

 



Atenção: 

1- Estas atividades são obrigatórias para todos os alunos. 

Obs: Os alunos 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 sociologia 05/04 a 09/04 

 

Todas as atividades deverão ser preferencialmente enviadas digitadas (somente serão 

aceitas escritas em casos em que o aluno não possua internet, computador) 

 

  

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 


