
                                E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

2º BIMESTRE 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplinas 
envolvidas 

Filosofia Série: 1° Ensino Médio 

Professora Damiane Petrucci Semana: 17 a 21 de maio 

Tema da aula Senso comum Equivalente: 2 aulas 

 

Conteúdo: Características do Senso Comum 

Habilidades: Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos 
relativos aos 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). 

1º Leia o texto com atenção 

Senso comum 
 
O senso comum possui uma importância enorme na história dos 
problemas filosóficos, sobretudo por estar associado à experiência 
tradicional.  
Na história da Filosofia, o problema do senso comum sempre foi um 
ponto de enorme importância e grandes debates. Os filósofos 
clássicos, como Sócrates, Platão e Aristóteles, dedicaram-se a 
refletir sobre isso e situar esse tema dentro dos problemas que 
interessam à reflexão filosófica. 

O sentido mais profundo da expressão “senso comum” remete ao tipo de 
experiência que é propriamente humana, isto é, a experiência do sofrimento 
ou a experiência tradicional. Um dos elementos que tornam o homem 
diferente das outras criaturas é a sua capacidade de refletir sobre o 
sofrimento, de saber que vai morrer, que pode ser acometido por 
catástrofes, doenças etc. A experiência tradicional nos dá os elementos 
para a compreensão de nossa condição de seres falíveis. As tragédias 
antigas (tão valorizadas por Aristóteles) davam conta dessa experiência. A 
literatura moderna e contemporânea também o faz. Sendo assim, o senso 
comum é o tipo de saber que busca fornecer orientação ao homem e não 
o deixar repetir os erros do passado. Por intermédio da experiência, o 
homem pode exercer virtudes, como a prudência e a paciência, e aprender 
a não se deixar levar por aventuras emocionais, que o desviam para a 
irracionalidade, bem como não se deixar levar por “sonhos racionais” de 
progresso a qualquer custo. Como disse o pintor espanhol Goya, “O sonho 
da razão produz monstros”. 



O conceito de senso comum sofreu certa desvalorização após o período do 
Renascimento. O humanismo renascentista foi a última corrente de reflexão 
que levava em conta o potencial orientador do senso comum. A partir do 
século XVII, sobretudo com o desenvolvimento da ciência moderna e da 
filosofia racionalista cartesiana, o senso comum passou, de forma geral, a 
ser identificado como “falta de rigor metodológico” e a ser rivalizado com o 
“senso crítico” ou “senso científico”. Dessa forma, até o início do século XX, 
eram poucas as defesas filosóficas que se faziam do senso comum, haja 
vista que a expressão havia sido alijada de seu sentido tradicional. Os 
filósofos ligados à fenomenologia e à hermenêutica do século XX, como 
Heidegger Gadamer, passaram a refletir novamente sobre o senso comum, 
colocando-o diante do problema da historicidade, isto é, da experiência 
histórica humana. Autores de outras tradições, como o católico leigo G. K. 
Chesterton, também passaram a fazer, ao seu modo, a defesa do senso 
comum, sobretudo recuperando o seu sentido tradicional 

. 

 

2º Após a leitura do texto, responda as questões: 

 

1- Com base no texto, defina senso comum. 

2- O que difere o homem de outras criaturas? 

3- Quais são as atitudes do homem exercidas a partir da experiência? 
 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem:  

1. Encaminhe as respostas da atividade pelo e-mail 
dami.petrucci@gmail.com até 21/05 

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 Semana 17/05 a 21/05 

Tema da aula CMSP- Revoluções Industriais, 
desenvolvimento e problemas 
socioambientais – parte 1 
MEET-Caderno do aluno-:  Desejo e 
ambiguidades do desenvolvimento 
científico, tecnológico e humano. 

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 
6º feira, ás 16:00) 

 

Caderno do aluno 

HABILIDADE: (EM13CHS105) Identificar, contextualizar e criticar tipologias evolutivas 

(populações nômades e sedentárias, entre outras) e oposições dicotômicas (cidade/campo, 
cultura/ natureza, civilizados/bárbaros, razão/emoção, material/virtual etc.), explicitando suas 
ambiguidades. 

Conteúdo: Os processos de transformação da paisagem em diferentes sociedades. Espaços 
urbano e rural: conflitos pela terra, interesses divergentes e ambiguidades. 

Objetivo: Levar os estudantes a refletir sobre a utilização e formas de produção de energia 

no Brasil.  A atividade serve de sensibilização para a introdução das ambiguidades (possui 
diferentes sentidos) presentes e diferentes opiniões, na sociedade contemporâneas (atual), 
posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e 
tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica. 

 

Atividade a ser realizada: 

 

ANÁLISE DE TEXTO E GRÁFICO 



Desenvolvimento tecnológico, urbanização e consumo de energia no Brasil. A partir da Segunda 
Guerra Mundial as fontes de energia utilizadas no Brasil sofreram uma mudança significativa; 
até a década de 1940, a principal fonte primária da energia do país vinha da queima da lenha, o 
que atendia a 75% do consumo energético. Com os processos de urbanização e industrialização, 
bem como o desenvolvimento dos transportes rodoviários, houve um grande aumento no 
consumo de energia, o que acarretou a implementação da utilização da energia elétrica, para 
atender às cidades, indústrias e ao setor de serviços. 

 

Vocês já pararam para pensar como a energia elétrica está presente em sua vida? 

1. Faça uma lista das atividades que você realiza em seu cotidiano, que utiliza como fonte de 
energia a eletricidade. 

2. Qual atividade tem o consumo maior de energia elétrica? 

3. Quais fontes de energia são consideradas fontes renováveis? 

4. De onde vem e como é produzida a eletricidade que você consome? 

5. Quais impactos socioambientais são causados pela produção de cada tipo de energia? 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Caderno do Aluno Currículo em Ação – Geografia, página 247 (assuntos relacionados) 

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

 

Data de entrega 24/05 

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

Dúvidas 988103004 

 

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: 17 a 21 de maio 

Tema da aula 1 -(CMSP) Século XX em 
imagens da 1º Guerra 
Mundial. 
2 - Crescente Fértil 

Equivalente:  02 aulas 

 
Habilidades: (EM13CHS106) Utilizar as linguagens cartográficas, gráficas e 
iconográficas, os diferentes gêneros textuais e as tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas prática sociais, 
incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e difundir informações, produzir 
conhecimentos e autonomia na vida pessoal e coletiva.                                      
(EF09HI10) Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os 
grandes conflitos mundiais, os conflitos vivenciados na Europa e as relações de poder 
entre as nações. 
 
Conteúdo: 1 - Compreender o desenvolvimento tecnológico com o aprimoramento de 
técnicas, o surgimento de máquinas e a introdução de novos meios de produção e suas 
implicações que levaram a acontecer a Primeira Guerra Mundial, decorrentes das 
rivalidades e dos interesses das nações, países e impérios europeus, que deu início ao 
processo de formação de alianças defensivas.   
2 – Identificar o “crescente fértil” como uma importante região, especialmente para o 
início da sedentarização de diversos povos e que nessa região que se desenvolveram 
as primeiras populações sedentárias da humanidade, que passou pela revolução 
agrícola e, posteriormente, pela revolução urbana. 
 

A Segunda Revolução Industrial iniciou-se na segunda metade do século 
XIX (c. 1850 - 1870), e terminou durante a Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945), 
envolvendo uma série de desenvolvimentos dentro da indústria química, elétrica, de 
petróleo e de aço. Outros progressos essenciais nesse período incluem a introdução de 
navios de aço movidos a vapor, o desenvolvimento do avião, as primeiras técnicas de 
automação e produção em massa de bens de consumo, o enlatamento de comidas, 
refrigeração mecânica e outras técnicas de preservação e a invenção do telefone 
eletromagnético.  Esse período marca também o advento da Alemanha e dos Estados 
Unidos como potências industriais, juntando-se à França e ao Reino Unido. 

O Crescente Fértil é denominado o “Berço da Civilização”, posto que vários povos da 
antiguidade (cerca de 10.000 a.C.) se desenvolveram nessa região, daí sua grande 
importância na história da humanidade.  Corresponde a uma região do Oriente Médio, 
com aproximadamente 500 mil km2 de extensão. Está localizada entre a Jordânia, 
Líbano, Síria, Egito, Israel, Palestina, Irã, Iraque e parte da Turquia. 
Abriga grandes rios tal qual o Nilo, Tigre, Eufrates e Jordão. Todos eles tornaram a 
agricultura o principal meio de subsistência das primeiras grandes civilizações da 
antiguidade oriental. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Circa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://www.todamateria.com.br/rio-nilo/
https://www.todamateria.com.br/rio-tigre/
https://www.todamateria.com.br/rio-eufrates/
https://www.todamateria.com.br/rio-jordao/


Além da agricultura, atividade que fixou a raça humana em detrimento do nomadismo, 
o Crescente Fértil destacou-se pelo desenvolvimento social, político, econômico e 
cultural das civilizações. 
Isso desde o surgimento de cidades, do comércio, do alfabeto (escrita) e de diversas 
ferramentas criadas pelo homem. 
Atividade a ser realizada:  
1 - Escreva um pequeno texto sobre o que representa a energia elétrica na sua vida. 
2 – Faça uma análise da imagem a seguir: 

 

3 – De acordo com o texto acima que relevância tem o “Crescente Fértil” para o 

desenvolvimento da sociedade humana? 

4 – Que elementos permitiram ao homem se fixar nessa região? 

 

 
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 24 de maio. 

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

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: 17/05 a 21/05 

Tema da 
aula 

CMSP- Minorias? Como foram – 
historicamente - tratados os povos 
originários do Brasil? 
MEET-caderno do aluno- : Desejos 
e ambiguidades do 
desenvolvimento científico, 
tecnológico e humano 

Equivalente: 2 aulas 

CMSP 

Habilidade- Apreender como ocorrem processos de desumanização e coisificação do outro. 

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 “Currículo em Ação” 

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 

Vamos discutir a unicidade (qualidade do que é único) do progresso, que algumas 

sociedades usam como meio a impor sua visão de mundo a outras sociedades. O ponto 

de conexão são os desejos e ambiguidades do desenvolvimento científico, tecnológico 

e humano, estranhem o fato de que o progresso, para o senso comum, é quase sempre 

positivo, independentemente das consequências negativas que dele advenham. No 

excerto (texto) existe três situações que representam casos paradigmáticos (aquilo que 

serve de exemplo, modelo, padrão), em que os benefícios do progresso são colocados 



em xeque (questionados, colocado em dúvida). É preciso analisar os cenários 

apresentados nos textos para responder as questões. Espera-se que as respostas 

problematizem a ideia de progresso, relacionando-a com a ideia de atraso. Ainda, que 

questionem a proposição de que só existe uma concepção de progresso, a qual se pode 

afirmar como válida. 

 

Atividade a ser realizada 

Leitura dos textos das páginas 317 e 318, e responder as questões 1,2,3, relacionadas ao texto. 

As três situações a seguir representam casos paradigmáticos, orientados por determinada 

perspectiva de progresso, gerando impactos na vida de seus protagonistas. 

Situação 1 – (Consequências do progresso para a sociedade: na tecnologia) 

[...] Há um aplicativo que podemos instalar em nosso dispositivo móvel e usá-lo para resolver 

problemas matemáticos. Sua operação é muito simples: você tira uma foto de um problema de 

matemática e o aplicativo resolve isso. [...] A ferramenta oferece o resultado final marcado em 

vermelho, mas se você quiser consultar a fórmula e as etapas a seguir para alcançar esse 

resultado, você pode fazê-lo com um clique. A questão que surge é: esta aplicação é realmente 

necessária e útil, ou é um avanço que, a longo prazo, será prejudicial para o desenvolvimento 

da aprendizagem? O último grande avanço que foi feito em termos de cálculo foi a própria 

calculadora. No entanto, as calculadoras não escolhem para você a fórmula que você deve usar 

para resolver o problema, é você quem deve desenvolvê-lo e usar sua ajuda para resolver os 

diferentes passos do problema. [O aplicativo,] por outro lado, dá a você todo o trabalho feito e, 

embora o processo possa ser consultado, quantos usuários acabarão olhando para ele, em vez 

da solução final?  

Arthur Paredes 

Situação 2 – (Consequências do progresso para a sociedade: no trabalho) 

Um dos maiores fabricantes de computadores criou um robô, baseado em inteligência artificial, 

capaz de elaborar petições para quem quiser recorrer de uma multa, por exemplo. O interessado 

não precisa dar um único telefonema, nem para o despachante, nem para o defensor. Exemplos 

como esses se reproduzem em todos os setores da economia mundial. Eles ilustram um 

processo novo e muito importante: as empresas se automatizam cada vez mais, com softwares 

poderosos e inteligência artificial, de tal modo que se expandem empregando número muito 

menor de trabalhadores. É o que os americanos chamam de jobless growth, crescimento sem 

empregos. Há muitos anos se previa que isso poderia acontecer — e agora a previsão virou 

realidade. [...] O mesmo robô que faz as vezes de advogado consegue ler mil tomografias por 

hora; os médicos que avaliaram seus diagnósticos e resultados concluíram que estavam certos 

em 99% das ocasiões. Ou seja, uma das profissões mais valorizadas e intelectualizadas hoje em 

dia está sob ameaça. Em suma, a classe média está saindo do paraíso. 

Paulo Feldmann 

 

 



Situação 3 – (Consequências do progresso para a sociedade: no meio ambiente) 

Economias vibrantes significam mais “progresso”, empregos, melhores salários e as amenidades 

que o dinheiro pode comprar. Apesar de centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo 

continuarem abaixo da linha de pobreza, outras centenas de milhões progrediram, sob muitos 

pontos de vista, no último século. Este progresso tem um custo ambiental, porque à medida que 

o consumo aumenta é preciso ampliar a área dedicada à agricultura, construir novas indústrias, 

estradas e outros meios de comunicação. É impossível ter isso tudo sem interferir no meio 

ambiente em que vivemos. O melhor exemplo disso é a própria construção de cidades, que 

caracteriza a evolução da humanidade há mais de 10 mil anos. Cidades não planejadas – que são 

a grande maioria – acabam por destruir toda a vegetação existente anteriormente, dando lugar 

a casas e ruas e poluindo os cursos d’água, que são usados como esgoto. Medidas corretivas 

podem atenuar estes problemas, mas é evidente que a própria existência de grandes cidades 

tem um grande impacto ambiental, que às vezes se agrava de tal forma que põe em risco a 

própria saúde e o conforto dos que nelas vivem. 

José Goldemberg 

 

Agora responda em seu caderno: 

1. O que cada situação tem de específico? 

2. O que as três situações têm em comum? 

3. Como a ideia de progresso se apresenta em cada uma das situações? 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Caderno do aluno “Currículo em Ação” página 317,318 (assuntos relacionados) 

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

Data de entrega 

24/05 

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

 

Dúvidas 988103004 

 

 

Esta atividade contribui com sua formação pessoal e intelectual. 

Bom Trabalho! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


