
                                E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

2º BIMESTRE 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplinas 
envolvidas 

Filosofia Série: 1° Ensino Médio 

Professora Damiane Petrucci de Rezende 
Siles 

Semana: 10 a 14 de maio 

Tema da aula Ciência e senso comum. Equivalente: 2 aulas 

Conteúdo: A civilização científica e tecnológica em diferentes contextos: na ética 
e na liberdade, na cultura e na religião. 

Habilidades: Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos 
relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e 
epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, gráficos, mapas, tabelas, tradições orais, 
entre outros). 

Atividade a ser realizada: 

Características do senso comum, de acordo com Marilena Chauí:  

• Subjetivo; 
• Opera por analogias; 
• Individualizador (questão de gosto); 
• Generalizador quanto à heterogeneidade; 
• Estabelece causalidades aleatórias; 
• Mistificador (da ciência); 
• Realiza projeções de ordem psicológica.  

Características do saber científico, de acordo com Marilena Chauí:  

• Objetivo; 
• Procura por estruturas universais; 
• Diferenciador; 
• Generalizador quanto à homogeneidade; 
• Estabelece causalidades baseadas em comprovações; 
• Aceita a dúvida e os obstáculos;  
• Lida com dados factuais. 

Diferença entre ciência e senso comum: 

A opinião científica difere do senso comum pois a primeira envolve 
pesquisas e investigações desenvolvidas por métodos e orientadas por 
teorias, as quais são submetidas às provas quanto à lógica e coerência 



interna por uma comunidade, enquanto a última baseia-se em tradições, 
hábitos e preconceitos 

1. Com base na leitura do texto, responda: 

a- Pesquise e escreva sobre um conhecimento científico desenvolvido 
nos últimos anos 

b- Pesquise e escreva sobre uma frase de senso comum muito 
propagada atualmente. 

. Atenção! 

Os alunos que encaminharem as atividades, anteriormente a aula no Meet que 
ocorrerá no dia 12 de maio, poderão ter suas respostas compartilhadas na aula. 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  
 

1. Os alunos em estudo remoto com acesso poderão encaminhar a atividade 
pelo e-mail dami.petrucci@gmail.com até o dia 14/05. 

2. Os alunos em estudo remoto sem acesso poderão entregar as atividades 
na escola até o dia 14/05 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 10/05 a 14/05 

Tema da aula CMSP- Diversidades, diferenças e 
desigualdades sociopolíticas e 
geopolíticas mundiais 
MEET-Caderno do aluno-: Sociedades 
tradicionais e urbanas 
 

Equivalente: 2 aulas 

 

CMSP 

Habilidade- Selecionar, elaborar e interpretar dados e informações sobre diversidade, diferenças e 
desigualdades sociopolíticas e geopolíticas mundiais. 

Obs: Responder a atividade do CMSP para que fique registrada a sua presença nas aulas ( toda 6º 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. 

 

Conteúdo- As transformações da paisagem e do território, pelo modo de vida e pela ocupação do espaço. 

 

Atividade a ser realizada: 

PARA REFLEXÃO! 

O que o Meio Ambiente tem a ver com a cidadania? 

Cabe a todas as pessoas a contribuição, para que a sociedade caminhe em direção à 
sustentabilidade, o que garantirá o equilíbrio entre o desenvolvimento socioeconômico, a 
conservação e a preservação da natureza. Para tanto, as atitudes individuais e coletivas com relação 
a hábitos de consumo responsável, o cumprimento das leis impostas pelos órgãos governamentais, 
as relações interpessoais são fundamentais para a melhoria da relação entre a sociedade e o meio 



ambiente. O que remete à nossa questão problema. Como meus desejos podem ser 
compatibilizados com a cidadania? 

 

QUESTÃO  

Para finalizar essa reflexão, vamos praticar respondendo à questão abaixo: 

(MACK) A distribuição desigual de equipamentos públicos e serviços essenciais no espaço urbano 
cria áreas privilegiadas e áreas de escassez desses recursos. Nesta última situação, verifica-se, para 
o território, a condição de pobreza. A reportagem “Metrópole para poucos” é farta em exemplos 
paulistanos, como o bairro do Tatuapé, no primeiro caso e o bairro do Jardim Pantanal, no segundo. 
O professor Milton Santos enfatiza que pessoas dotadas de condições físicas, intelectuais e até 
salariais equivalentes não dispõem das mesmas possibilidades, caso vivam em diferentes pontos do 
território. Moradores de áreas privilegiadas pela distribuição de equipamentos de saúde, de 
educação, de cultura etc. têm suas potencialidades sociais e econômicas aumentadas, uma vez que 
têm o acesso facilitado a esses serviços. Já aqueles, que vivem em áreas de escassez ou inexistência 
de tais recursos, tendem a se empobrecer a cada dia, à medida que necessitam de mais recursos 
próprios para usufruir de tais serviços. Tais dificuldades comprometem ainda mais sua condição 
social e sua formação cultural. 

A partir do texto e observando o mapa, considere as afirmações I, II, III e IV. 

I. O problema apresentado no texto é comum em cidades industrializadas como Rio de Janeiro e 

Porto Alegre, mas também pode ser verificável em outras cidades brasileiras, como Fortaleza e 
Santos, com menores índices de industrialização. 

II. O traçado e a abrangência das linhas de metrô em São Paulo não confirmam as desigualdades 
apontadas no texto. 

III. Os casos de homicídios dolosos afetam muito mais a população das áreas mais ricas, mais 
vulnerável aos assaltos, principal causa desse tipo de violência. 

IV. As desigualdades da relação centro-periferia podem ser observadas tanto na distribuição espacial 
dos equipamentos urbanos quanto nas representações de fenômenos sociais, como no caso 

da violência. Homicídios Dolosos 

Assinale a alternativa que contenha apenas afirmativas corretas. 

a) I e II 

b) II e III 

c) II e IV 

d) I e IV 

e) I e III 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Páginas 246, 247 CADERNO DO ALUNO – ENSINO MÉDIO 



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 

16/05 

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 geografia, Nome do professor, Roteiro de sociologia 
(semana de 10/05 a 14/05) 

 Esta atividade contribui com sua formação pessoal e intelectual. 

 

Bom estudo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                      2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

Professor ADOLFO Semana: 10 a 14 de maio 

Tema da aula Precisamos falar sobre 
civilização (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: Discutir as bases históricas dos discursos dicotômicos e a sua desconstrução na 
organização da sociedade contemporânea (civilizados e bárbaros, atraso e desenvolvimento, 
entre outros) e apresentar documentos históricos de natureza diversa para identificar, 
contextualizar e criticar os conceitos de civilização em diferentes temporalidades históricas, 
visando, também, desconstruir o entendimento convencional sobre o termo civilização na 
contemporaneidade e refletir sobre as possíveis bases de novos conceitos, definições e 
entendimentos acerca do que é civilização no século XXI. 
 
Consideramos civilização como um conjunto das características próprias da vida intelectual, 
social, cultural, tecnológica etc., que são capazes de compor e definir o desenvolvimento de uma 
sociedade ou de um país.  Numa perspectiva evolucionista é o estágio mais avançado de 
determinada sociedade humana, caracterizada basicamente pela sua fixação ao solo mediante 
construção de cidades, daí derivar do latim civita que designa cidade e civile (civil) o seu 
habitante. 
Cultura corresponde a um conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos de um povo ou um 
determinado grupo artístico (literário, dramatúrgico, musical, derivado das artes plásticas etc.) 
que cultiva, de algum modo, um padrão estético semelhante. 
O etnocentrismo é a visão preconceituosa e unilateralmente formada sobre outros povos, 
culturas, religiões e etnias.  O Etnocentrismo está presente quando um determinado grupo (ou 
nação) se autodenomina ou se auto classifica como superior aos demais. 
No Neolítico, os grupos humanos deixaram de ser nômades, ou seja, mudar constantemente de 
lugar em busca de melhores condições de sobrevivência, e se transformaram em sedentários. 
Os hominídeos se fixaram em um determinado lugar. Isso possibilitou o desenvolvimento da 
agricultura.  O trabalho com a terra, o cultivo de alimentos (trigo, arroz, milho, mandioca, batata 
etc.) e a criação de animais (bois, porcos, carneiros, cavalos, etc.) foi essencial para o 
desenvolvimento das sociedades no período neolítico, bem como para o crescimento da 
população.  Da sedentarização do homem decorrem o aumento da população, o eventual 
surgimento da escrita e a sofisticação na divisão do trabalho. A agricultura, base da economia 
sedentarizada, permitia que houvesse excessos de produção, e com estes excessos era possível 
criar famílias cada vez maiores (impacto que essa nova forma de vida teve na fertilidade tanto 
masculina quanto feminina). 
Civilidade é a observância das normas de convívio entre os membros de uma sociedade 
organizada, sistematizadas pelas instituições e as leis.  Tais normas de convívio, 
invariavelmente, são bases de um determinado modelo de civilização.  Alguns elementos 
comumente associados à ideia de civilidade são: polidez, comportamento, legalidade, 
responsabilidade, costumes, urbanidade. 



1 – Encontre o significado das palavras a seguir: a) contextualizar; b) tipologias; c) dicotomia; d) 
explicitar; e) temporalidades; f) visar; g) observância; h) sistematizar; i) comumente; j) polidez; k) 
urbanidade. 
 
2 - Diz uma anedota que o Sir James Frazer, importante antropólogo da época, ao ser perguntado 
se falaria algum dia com um selvagem, respondeu muito simples e sinceramente: Deus me livre! 
De fato, a sua teoria dispensava qualquer contato com o “outro”, qualquer “trabalho de campo”, 
pois que tudo já estava pronto. 
ROCHA, Everaldo. O que é Etnocentrismo. São Paulo: Brasiliense. 2000, p. 32-33. 

 
De acordo com o texto é correto afirmar que: 
a) O etnocentrismo não considera o “outro”, independentemente de sua condição; 
b) o etnocentrismo considera o “outro”, bem como o valoriza a partir de sua localização cultural; 
c) o etnocentrismo estava em achar que o “outro” era completamente dispensável como elemento 
de transformação da teoria; 
d) o etnocentrismo estava em achar que o “outro” não era completamente dispensável como 
elemento de transformação da teoria. 
 
3 - O antropólogo inglês Edward Tylor (1832-1917) foi responsável por criar a primeira definição 
de cultura. Segundo o estudioso, ela representa: 
(...) todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer 
outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. 

(TYLOR, E. Primitive culture. Londres: John Mursay & Co, 1871). 
Sobre o conceito de cultura, é correto afirmar: 
a) a cultura é universal e definida pela política, economia e educação das sociedades em que se 
desenvolve. 
b) a cultura é sinônimo de educação e envolve o saber sobre a arte, as leis e a moral. 
c) a cultura é conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. 
d) a cultura representa uma rede de significados que foi imposta pelos povos da antiguidade. 
 
4 - – Assinale a alternativa que melhor explica o surgimento das primeiras civilizações.  
a) Pode-se afirmar que civilização é um processo pelo qual os elementos culturais de uma 
sociedade (conhecimentos, técnicas, bens e realizações materiais, valores, costumes, gostos, 
etc.) são coletiva e/ou individualmente elaborados, desenvolvidos e aprimorados.  
b) A fixação de grupos humanos a um território específico promoveu mudanças significativas, 
pois, com várias pessoas habitando um único território, ficou cada vez mais difícil garantir a 
alimentação. c) De todas as informações utilizadas para melhor entender as civilizações antigas, 
apenas não se dispõe de manifestações artísticas e arquitetônicas.  
d) As civilizações antigas surgiram e desapareceram sem deixar vestígios para que suas culturas 
e tradições pudessem ser conhecidas. 
 
 
Atividade a ser realizada:  
 

Instrumento para verificação da aprendizagem: 

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 17 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! 

 

mailto:arffontan@gmail.com


 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                              1º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

Professor Fabiana Almeida Semana: 10/05 a 14/05 

Tema da aula CMSP- Minorias: não é uma questão de 
números, mas de representatividade. 
MEET-caderno do aluno-As 
contradições da civilização 

Equivalente: 2 aulas 

CMSP 

Habilidade- Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a 

processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na 

sistematização de dados e informações de diversas naturezas (expressões artísticas, textos 

filosóficos e sociológicos, documentos históricos e geográficos, gráficos, mapas, tabelas, 

tradições orais, entre outros). 

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. 

Objetivo 

Fazer uma explanação  acerca dos discursos contraditórios sobre o racismo, contudo, 

eles são tão poderosos que muitas vezes confundem até mesmo quem não se encontra 

nessa situação. O exemplo da "Eugenia", que, surgida no final do século XIX, 

fundamentou situações atrozes em nome da superioridade de uma raça. “Não há base 

científica para raça , trata-se de um rótulo inventado. Eugenia é um termo criado por 

Francis Galton que significa literalmente “bem nascido”. A teoria propunha um limpeza 

étnica da população negra e outras, por meio de métodos violentos, como a 

esterilização de pessoas de etnias tomadas como inferiores, ou métodos mais brandos, 

como o impedimento de união entre pessoas de etnias consideradas inferiores e o 

incentivo de uniões entre as pessoas ditas “superiores”com as pessoas ditas 



“inferiores”. Os filhos destes deveriam se unir apenas com “superiores” e assim 

sucessivamente, até apagar os traços indesejados. 

 

Atividade a ser realizada 

(UECE – 2019) No calendário oficial do Brasil, o dia 20 de novembro é o Dia da 

Consciência Negra. A data faz referência à luta do Movimento Negro no país, que 

procura comemorar a resistência histórica e atual da população negra. Considerando 

essa data comemorativa, que em algumas cidades brasileiras é um dia feriado, observe 

a charge abaixo.  

Assinale a opção que corresponde à posição crítica do chargista sobre o dia da 

Consciência Negra no Brasil. 

 

A) A charge faz crítica ao Movimento Negro, que incita a discórdia racial na sociedade 

brasileira. 

B) O chargista demonstra como a população negra contribui minimamente para a 

economia brasileira. 

C) O chargista demonstra como os negros trabalhadores encontram alternativas para 

erradicar a miséria do país. 

D) A charge de Angeli demonstra a persistência da desigualdade social e racial na 

sociedade brasileira. 

 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

-₢aderno do aluno página 316 (assuntos relacionados) 

-Correção das atividades, comentários sobre a atividade na aula do MEET 

 



Data de entrega 

17/05 

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 aluno, que assistam ou não as aulas  

remótas. 

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 sociologia, Nome do professor, 

Roteiro de sociologia (semana de 10/05 a 14/05) 

 

  Esta atividade contribui com sua formação pessoal e intelectual. 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


