
 

                                               E.E. DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                                           1º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina FILOSOFIA Série:  2EM – A B C 

Professor JORGE ALVES DE OLIVEIRA Semana: 05 a 09 de abr 

Temas da 
aula 

Liberdade: o impraticável do inevitável 
(CMSP) 
Autonomia e Liberdade (CSPFE) 
Lipovestky e o crepúsculo do dever 
(CMSP) 

Equivalente: 2 AULAS 

Habilidade: 
1. Relacionar Ética e Moral (Centro de Mídias São Paulo) 

 
Conteúdo: 

1. Autonomia, Liberdade, Dever.   
 
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, 
que ações eu estou realizando a favor de mim mesmo no sentido de cuidar da minha formação? Até que 
ponto eu abri mão de minha formação, deixando que outros façam por mim – me chamar para as aulas; me 
avisar que tem roteiros para entregar; esperar que a professora tutora ou o professor tutor lembre ou cobre 
uma atitude? Tudo isso faz parte do estudo sobre Ética, sobre a ação humana, ação que se deseja livre, de 
alguém que tenha autonomia, mesmo estando em meio a outras pessoas também desejosas dessa 
liberdade. 
   
 
PARA ENTREGAR: 
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 e 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 março 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.  

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


 

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. 148 – 151. 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: 2º A, 2º B, 2º C 

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

Tema da 
aula 

 A GÊNESE GEOECONÔMICA DO 
TERRITÓRIO BRASILEIRO 

Equivalente: 2 aulas 

Habilidades: 
Ler e interpretar mapas e gráficos para extrair informações que permitam identificar singularidades e 
distinções das diversas etapas da formação territorial do Brasil.  
 
Conteúdos: 
O território brasileiro  
 
Atividade a ser realizada: 
Pesquisa: O avanço do agronegócio no Brasil: Quem ganha e quem perde? 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem:  
- Pesquisar em diferentes fontes, livros, internet, jornal, revistas e outros. 
 
Objetivo:  
Aprofundar o conhecimento 

 
Data de entrega: 
12/04 
Enviar via e-mail 2anoarvgeografia@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: 2º A, B, C,  

Professor ADOLFO Semana: 05 a 09 de abril 

Tema da aula (CMSP) O Renascimento: 
contexto e suas manifestações 
nas ciências. 

Equivalente:  02 aulas 

Recuperação de conteúdos após o recesso escolar. 
 
Habilidade: Associar as manifestações culturais do presente aos processos históricos de sua constituição. 
 

Conteúdos:  

Promover uma interação com os alunos a fim de identificar e analisar manifestações do Renascimento, suas principais 

características cultural e científico, bem como identificar as condições que permitiram o seu surgimento e apresentar 

alguns exemplos de manifestações do Renascimento nas ciências.  

O roteiro visa também dar visibilidade a mulheres que se destacaram na História, homenageando-as com relação à 

semana do Dia Internacional da Mulher ocorrido no mês de março próximo passado.   Mesmo aquele que não participar 

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

“A mulher do Renascimento foi, na sua quase totalidade, mãe. As mulheres pobres davam à luz cada 24 a 30 

meses. As mulheres ricas tinham mais filhos, uma vez que raramente amamentavam, aumentando a 

possibilidade de uma nova gestação. A fertilidade era uma necessidade, constituía a forma de preservar a 

família e conservar a riqueza, mas dar à luz significava tanto um privilégio, como um fardo. Para muitas 

mulheres, o parto significava a morte, como aconteceu com Jane Seymour, a terceira mulher de Henrique VIII, 

que faleceu poucas semanas depois de ter dado à luz o Príncipe Eduardo. De facto, cerca de 10% das mulheres 

morriam em consequência do parto, e essa possibilidade atingia tanto as mulheres ricas, como as mais 

pobres.” (OLIVEIRA, 2009). 

Pesquisas identificaram que mulheres se tornaram artesãs e suas obras de arte foram adquiridas por outras mulheres. 

Ademais, muitas mulheres que viveram em conventos puderam usufruir de maior liberdade para conduzirem suas vidas 

para além da clausura. Algumas se tornaram grandes senhoras de terras, outras investiram em propriedades. Em 

vários períodos históricos, e no Renascimento não foi uma exceção, as viúvas deram continuidade aos negócios da 

família ao conduzirem administração de suas propriedades e comércios. Dessa forma, puderam gozar de maior 

liberdade em detrimento das mulheres casadas e solteiras. 

Lavinia Fontana (1552-1614): “do nosso tempo, o verdadeiro ornamento”.  A artista nos leva aos pórticos da cidade 
de Bolonha, na segunda metade do século XVI. Numa fama que remonta à Idade Média, Bolonha era conhecida como 
La Dotta (a erudita), por ser sede da primeira universidade europeia, e La Grassa (a gorda), por conta da opulência de 
sua gastronomia, reflexo de sua prosperidade e da intensa circulação de pessoas de diferentes origens por suas ruas. 
A cidade integrou os Estados Pontificiais por séculos, e sua riqueza advinha principalmente da produção e comércio 
da seda.  Por conta da universidade, na alta-roda de Bolonha havia também grande circulação de acadêmicos e 
pesquisadores proeminentes, para além dos nobres e mercadores abastados de sempre. Foi neste ambiente 
intelectualizado e marcado por um forte orgulho local que Lavinia Fontana se formou e se projetou.  Via de regra, a 
moral do período delimitava com nitidez os espaços que eram apropriados para as mulheres, em geral íntimos e 
domésticos, à exceção da Igreja e de eventuais trabalhos de caridade. Antes do casamento, a socialização 
das meninas e moças era bastante controlada, já que danos à reputação poderiam comprometer bons arranjos 
matrimoniais. Juridicamente, em geral, as mulheres eram impedidas de realizar operações práticas necessárias à 
gestão de negócios, como firmar contratos e comercializar objetos de grande valor como obras de arte.  Não é difícil 
imaginar os muitos obstáculos que se colocavam ao estabelecimento de uma mulher como artista respeitada, capaz 
de viver do próprio trabalho, fora de espaços como conventos e Cortes. Somente nestes ambientes protegidos e 
isolados, sempre cercadas de outras mulheres, era possível exercer o ofício de artista.  Lavinia Fontana, uma artista 
que produziu fora destes círculos, teve que usar estratégias específicas para o conseguir, e nisso foi pioneira.  
Lavinia Fontana não foi apenas uma pintora profissional num período em que isso não era comum, mas também uma 
celebridade em sua pátria. Era amada e considerada exemplar em suas maneiras, erudição e comportamento. Apesar 
de não ter origem nobre, casou-se com um homem que elevava seu status social, sendo querida e admirada por nomes 



como o cardeal Gabriele Paleotti, autor de umas das mais importantes obras a respeito da importância das imagens 
para o cristianismo após o Concílio de Trento. Ainda, seu nome consta de uma lista de laureadas pela Universidade de 
Bolonha, publicada em 1666. Embora não tenhamos certeza sobre sua ligação institucional com a universidade, isso 
certamente significa que foi educada em nível alto o suficiente para que assim fosse vista socialmente. Lavinia Fontana 
foi capaz não só de prover sua família com seu trabalho, mas o fez sendo uma figura respeitada, acolhida e apoiada 
pela sociedade de Bolonha.  
A base do Renascimento está no movimento intelectual humanista. Desenvolvido no final da Era Medieval, ele passou 
a valorizar mais um olhar antropocêntrico sobre os eventos naturais, valorizando assim uma perspectiva que utilizasse 
explicações terrenas, e não adotasse apenas visões religiosas. Partindo desse princípio, se desenvolveria o movimento 
cultural renascentista.  Embora sejam os Renascimentos artístico e literário as facetas melhor conhecidas atualmente 
– em não menor medida graças a nomes célebres como Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Michelangelo, William 
Shakespeare, Luís de Camões e Nicolau Maquiavel -, foi o Renascimento científico o responsável pela criação de 
técnicas fundamentais para os fundamentos da ciência moderna. Isso tanto se deu tanto pela difusão do 
chamado método científico de avaliação de hipóteses por meio de observações experimentais quanto pela construção 
paulatina de princípios fundamentais para o desenvolvimento científico que ocorreria nos séculos seguintes, em 
especial no período do Iluminismo. Entre as teorias mais importantes desenvolvidas durante o período renascentista, 
encontram-se avanços cruciais nas áreas de astronomia e medicina. 
Na área de astronomia, o heliocentrismo foi desenvolvido por Nicolau Copérnico (1473-1543), matemático e monge 
polonês, e contestava a teoria dominante do geocentrismo, defendendo que era o Sol, e não a Terra, o centro a partir 
do qual os planetas giravam. Uma vez que a Igreja defendia o geocentrismo, os cientistas heliocêntricos costumavam 
ser perseguidos pela instituição. Exemplos disso foram os tratamentos destinados a Galileu Galilei e Giordano Bruno. 

  
Autorretrato de Lavinia e Artemisia. 

1)Compare essas duas mulheres, Artemisia citada na aula do CMSP do dia 10 de março e Lavínia citada no roteiro. 
O que garantiu o sucesso das duas?  Era comum para a época?  Por que? 
2- (Unicamp simulado 2011) Para as artes visuais florescerem no Renascimento era preciso um ambiente urbano. Nos 
séculos XV e XVI, as regiões mais altamente urbanizadas da Europa Ocidental localizavam-se na Itália e nos Países 
Baixos, e essas foram as regiões de onde veio grande parte dos artistas. (Adaptado de Peter Burke, O Renascimento 
Italiano. São Paulo: Nova Alexandria, 1999.)  
A relação entre o Renascimento cultural e o ambiente urbano na Europa dos séculos XV e XVI justifica-se porque: 

a) as cidades eram centros comerciais e favoreciam o contato com a cultura árabe, cujo domínio das técnicas do retrato 
e da perspectiva sobrepôs-se à arte europeia, dando origem ao Renascimento.  

b) a presença de artistas nas cidades atraía os investimentos de ricos burgueses em busca de prestígio social, fazendo 
com que as regiões que concentravam os artistas, como a Itália e os Países Baixos, se urbanizassem mais que as 
outras.  

c) nas cidades podia-se estudar a cultura artística em universidades, dedicadas ao cultivo da tradição clássica e ao ensino 
de novas técnicas, como o uso do estilo gótico na arquitetura e da perspectiva na pintura.  

d) a riqueza concentrada nas cidades permitia a prática do mecenato, enquanto o crescimento do comércio estimulava o 
encontro entre as culturas europeia e bizantina, possibilitando a redescoberta dos valores da antiguidade clássica. 

 
Instrumento para verificação da aprendizagem: registro no caderno de História e postagem no e-mail. 
Data de entrega: Todas as atividades dos roteiros devem ser postadas até o dia 12 de abril no 
seguinte e-mail: dolfisfontan@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 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: www.estadodaarte.estadao.com.br sob o título “Mulheres no Renascimento: Lavinia  
Fontana”, www.tudorbrasil.com sob o título “A mulher no Renascimento: tradição versus empoderamento”,  
www.vestibular.uol.com.br sob o título “A mulher na época do Renascimento”,  www.historiadasartes.com  
sob o título ”Artemísia Gentileschi e www.infoescola.com sob o título Renascimento Científico.    
 
 
 

Bom Trabalho! 

https://www.infoescola.com/biografias/leonardo-da-vinci/
https://www.infoescola.com/biografias/rafael-sanzio/
https://www.infoescola.com/biografias/michelangelo/
https://www.infoescola.com/biografias/william-shakespeare/
https://www.infoescola.com/biografias/william-shakespeare/
https://www.infoescola.com/escritores/luis-vaz-de-camoes/
https://www.infoescola.com/biografias/nicolau-maquiavel/
https://www.infoescola.com/ciencias/metodo-cientifico/
https://www.infoescola.com/historia/iluminismo/
https://www.infoescola.com/astronomia/
https://www.infoescola.com/astronomia/heliocentrismo/
https://www.infoescola.com/biografias/nicolau-copernico/
https://www.infoescola.com/astronomia/geocentrismo/
https://www.infoescola.com/biografias/galileu-galilei/
https://www.infoescola.com/filosofos/giordano-bruno/
mailto:dolfisfontan@gmail.com
http://www.estadodaarte.estadao.com.br/
http://www.tudorbrasil.com/
http://www.vestibular.uol.com.br/
http://www.historiadasartes.com/
http://www.infoescola.com/


                                 E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º BIMESTRE 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplinas 
envolvidas 

Sociologia Série: 2° Ensino Médio 

Professora Damiane Semana: 05 a 09 de abril 

Tema da aula Formação da diversidade 
brasileira 

Equivalente: 2 aulas 

• Conteúdo: Formação da diversidade brasileira 

• Habilidades: Sensibilizar-se em relação às tensões que ocorreram na formação da 

diversidade brasileira. 

 

• Atividade a ser realizada: 
 

 
 
Você conhece palavras que herdamos das 
etnias indígena e africanas? Organize as 
palavras abaixo relacionadas no quadro. 
 
Palavras: dengo, candomblé, socar, caipira, 
mingau, cafuné, pindaíba, carioca, caçula, jururu, 
moleque, quitanda, anhanguera, 
fubá, dendê, nhe – nhe- nhem, tocaia, cachaça, 
axé, biboca. 

Palavras de origem africana: Palavras de origem indígena: 

 

  

  

  

  

  

   
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.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:dami.petrucci@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


