
                                E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

2º BIMESTRE 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplinas 
envolvidas 

Filosofia Série: 1° Ensino Médio 

Professora Damiane Petrucci Semana: 03 a 07 de maio 

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: 

1° Pesquise uma reportagem (em jornais, revistas, sites) que registre uma 
situação que envolva uma ação eticamente correta no seu ponto de vista. 

2° O que mais te chamou a atenção nesta reportagem. Por quê? 

 
Instrumento para verificação da aprendizagem:  

1. Encaminhe a reportagem e 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. 

3. Deixem as reportagens pesquisadas, armazenadas no celular ou 
registradas no caderno, para serem discutidas na aula pelo Meet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dami.petrucci@gmail.com


 

                   E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                             2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

Professor Fabiana Almeida Semana 03/05 a 07/05 

Tema da aula CMSP- O acesso à informação em múltiplas 
linguagens 
MEET-Caderno do aluno-: As contradições 
da Civilização. 
 

Equivalente: 2 aulas 

CMSP 

Habilidade- Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica, diferentes gêneros 
textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, 
reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar 
e difundir informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e 
autoria na vida pessoal e coletiva. 

Obs: Responder a atividade do CMSP para que fique registrada a sua presença nas aulas (toda 
6º feira às 16:00) 

 

Caderno do aluno 

HABILIDADE: (EM13CHS102) Identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, 
geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais de matrizes conceituais 
(etnocentrismo, racismo, evolução, modernidade, cooperativismo/desenvolvimento etc.), 
avaliando criticamente seu significado histórico e comparando-as a narrativas que contemplem 
outros agentes e discursos. 

Conteúdo- Sociedades tradicionais e urbano-industriais: as transformações 

da paisagem e do território, pelo modo de vida e pela ocupação do espaço. 

 

Atividade a ser realizada: 

Leia os textos para realizar a atividade proposta: 

Texto 1- O processo de urbanização ocorre quando transformações de uma sociedade, 
território ou região de características rurais, passam a urbanas, aumentando as relações 
dos seus habitantes. Uma outra característica da urbanização é a implementação de 
infraestrutura nas cidades. A discussão é se essa implementação se dá de forma 
igualitária entre as regiões da cidade.  



Texto 2- Os processos de urbanização possuem muitos desafios 

De acordo com David Harvey, o capitalismo alterou substancialmente a urbanização 
desde a década de 1970, ao passo que o acúmulo de capital e a saúde da 
macroeconomia tornaram-se mais dependentes da urbanização, do que eram antes 
desse período. Assim, torna-se cada vez mais difícil a criação de outras cidades, com o 
objetivo de garantir o direito à moradia e a vida urbana. Seguindo esse ponto, é possível 
analisar que o processo de urbanização e o modelo de desenvolvimento capitalista se 
desequilibraram, trazendo desigualdades, assimetrias e exclusões, os quais são um 
grande desafio para o constitucionalismo democrático brasileiro. 

Depois de realizar estas leituras, reflita sobre os processos desiguais da urbanização. 
Você já parou para pensar, se todos os habitantes da sua cidade têm as mesmas 
condições de acesso aos equipamentos urbanos (hospitais, áreas de lazer, transporte 
etc.)? Realize uma pesquisa sobre as condições socioambientais existentes em sua 
cidade. Posteriormente, registre suas conclusões. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

-Leitura de textos  

-Pesquisar em diferentes fontes, internet, livros didáticos e outros. 

 

Objetivo: A atividade proposta tem o objetivo de discutir a relação entre o modo de vida 
das civilizações e os impactos ambientais decorrentes dessas ações, analisar os 
processos de transformações nas paisagens, em diferentes sociedades, espaço urbano 
e rural, e suas consequências para a natureza. 

  

Data de entrega 

10/05 

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

Dúvidas 988103004 

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) 

Atenção: 

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

2- Os alunos que não possuem equipamento eletrônico para acompanhar as aulas 
remotas ( e que já comunicaram á direção da escola) deverão fazer por escrito as 
atividades em folha de papel almaço e deixar na secretaria da escola. 



-Colocar na folha de atividades entregue na escola 

Nome da escola, Nome completo, Atividades de geografia, Nome do professor, Roteiro 
de sociologia (semana de 03/05 a 07/05) 

  

Esta atividade contribui com sua formação pessoal e intelectual. 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                      2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina HISTÓRIA Série: 1º A, B, C 

Professor ADOLFO Semana: 03 a 07 de maio 

Tema da aula Precisamos falar sobre 
civilização (Parte I) 

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. 
 
Conteúdos: Discutir as bases históricas dos discursos dicotômicos e a sua desconstrução na 
organização da sociedade contemporânea (civilizados e bárbaros, atraso e desenvolvimento, 
entre outros), como também contextualizar e criticar os conceitos de civilização em diferentes 
temporalidades históricas, visando identificar, também, permanências históricas acerca destes 
conceitos. 
 
Civilização é o conjunto de caracteres próprios da vida social, política, econômica e cultural de 
um país ou região. É o ato ou efeito de civilizar (se), ou seja, de tornar (se) civil, cortês, civilizado.  
Uma civilização pode ser movida pela vontade, de seu povo ou liderança, de acumular riquezas, 
obter conhecimentos úteis, dominar militarmente outras regiões ou até mesmo buscar a 
qualidade de vida para as pessoas. Durante a história, tivemos o desenvolvimento de 
diversas civilizações com características diferentes.  A base da civilização. A lei do universo 
baseia-se sobre o concurso destes dois grandes agentes: a luta pela vida e a seleção natural. A 
luta pela vida é o estado permanente de todos os seres, para os quais a criação é uma eterna 
batalha. A sorte do conflito decide-a a seleção natural. 
O Estado surgiu da necessidade que o Homem encontrou em controlar o convívio de diversos 
sociais de um mesmo território, e, como forma de se estabelecer um certo limite e ordenamento 
nas atitudes dos sociais nesse ambiente.  Os primeiros estados surgiram a partir da 
sedentarização humana, quando as comunidades passaram a comercializar entre si os produtos 
de sua produção. A aglomeração cada vez maior e movimentação acabou levando a uma 
organização por meio do estado.  Para o Estado existir, é necessário que ele possua o seu 
próprio território e que exerça sobre este a sua cidadania, ou seja, o Estado deve ser a 
autoridade máxima na área a ele correspondente. 
 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem: 

 

1 - Escreva o significado dos termos: a) Nômade – b) Sedentário - c) Aumento demográfico d) 
Estado  
 
2 – De acordo com o conceito de “civilização” como você definiria a existência hoje de vários 
países?  
 
3 - A passagem da vida nômade para a sedentária trouxe vantagens, mas também causou 
diversos problemas para os primeiros grupos humanos.  Cite aspectos positivos e negativos do 
sedentarismo para essas populações. 
 



4 - A transição do Paleolítico Superior para o Neolítico (entre 10 000 a.C. e 7000 a.C.) foi 
acompanhada por algumas mudanças básicas para a humanidade. Entre essas, poderíamos 
citar: 

a) o aparecimento da linguagem falada; 
b) a domesticação dos animais e plantas, isto é o aparecimento da agricultura e do pastoreio; 
c) o aparecimento da magia e da arte; 
d) o povoamento de amplas áreas antes não povoadas, como a Europa Central e Ocidental. 
Data de entrega: A atividade do roteiro deve ser feita no caderno de História e postada no 

seguinte e-mail: arffontan@gmail.com  constando NOME DO ALUNO, SÉRIE E DATA DO 

ROTEIRO a que se refere a atividade até 10 de maio. 

 
OBS: 1) A atividade proposta refere-se à aula ministrada no CMSP.   

Em caso de dúvida, reassista a aula através de repositório do canal ou pelo Youtube.   

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

 

2) As atividades deverão ser preferencialmente enviadas DIGITADAS.  Os alunos que não 

tenham equipamento eletrônico para acompanhar as aulas remotas (e que já comunicaram a 

direção da escola) deverão fazer por escrito e deixar na secretaria da Escola. 

 

 

Bom Trabalho! 
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                    E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                              2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

Professor Fabiana Almeida Semana: 03/05 a 07/05 

Tema da 
aula 

CMSP - Manipulação: Fake News e 
Pós Verdade 
 
MEET-Caderno do aluno - 
Etnocentrismo, Relativismo 
cultural, Multiculturalismo, 
Colonialismo 

Equivalente: 2 

CMSP 

Habilidade- Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica, diferentes gêneros 

textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, 

reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar 

e difundir informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e 

autoria na vida pessoal e coletiva. 

Obs: Responder a atividade do CMSP para que fique registrada a sua presença nas aulas ( 

toda 5º feira, ás 16:00) 

 

Caderno do aluno 

HABILIDADE: EM13CHS102 Identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, 

geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais de matrizes conceituais 

(etnocentrismo, racismo, evolução, modernidade, cooperativismo/desenvolvimento etc.), 

avaliando criticamente seu significado histórico e comparando-as a narrativas que 

contemplem outros agentes e discursos. 

Conteúdos: Racismo, Eugenia, Etnocentrismo 

 

Atividade a ser realizada 

(Upe) Observe a tabela a seguir: 

Diferença entre as populações de brancos e negros no Brasil (em médias) 



 

Ela apresenta as principais dimensões que caracterizam a desigualdade racial no Brasil. 

Com base nas médias nela apresentadas, é CORRETO afirmar que 

a) a proporção de negros analfabetos é menor que a média nacional.    

b) os domicílios com banheiro e água encanada representam a dimensão mais desigual, 

mostrando a proximidade do negro em relação ao branco.    

c) a desigualdade social no Brasil aumentou significativamente, pois a proporção de pobres 

negros foi maior que a de brancos e a da média nacional juntas.    

d) as formas de perseguição étnica e racial no Brasil são relações sociais, que refletem a 

desigualdade existente, apresentada na tabela.    

e) há uma desigualdade forte no país entre brancos e negros, e os dados são insuficientes para 

perceber todas as dimensões sociais que tornam os indivíduos desiguais.    

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

-Caderno do aluno páginas 314, 315, 316 (assuntos relacionados). 

-Questões 

-Comentários sobre a atividade na aula do MEET 

-Correção da atividade  

Objetivo 

A descontrução do racismo, estereótipos e estigmas. 

  

Data de entrega 

10/05 

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

Dúvidas 988103004 

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) 



Atenção: 

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

remotas. 

2- Os alunos que não possuem equipamento eletrônico para acompanhar as aulas 

remotas (e que já comunicaram à direção da escola) deverão fazer por escrito as 

atividades em folha de papel almaço e deixar na secretaria da escola. 

-Colocar na folha de atividades entregue na escola 

Nome da escola, Nome completo, Atividades de sociologia, Nome do professor, Roteiro 

de sociologia (semana de 03/05 a 07/05) 

 

 Esta atividade contribui com sua formação pessoal e intelectual. 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 


