
                                E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

2º BIMESTRE 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplinas 
envolvidas 

Filosofia Série: 1° Ensino Médio 

Professora Damiane Petrucci Semana: 24 a 28 de maio 

Tema da aula Múltiplas linguagens no fomento 
da proatividade: acesso e o uso da 
informação. 

Equivalente: 2 aulas 

 

Conteúdo: A reflexão ética: as diferenças conceituais, as visões de mundo entre filósofos de 
diferentes contextos e tempos históricos. 

Habilidades: questionar a realidade social e planejar ações de intervenção solidária. 

Atividades a serem realizadas: 

1 - Leia atentamente a frase abaixo e escreva o que você entendeu. 

“Tanto o excesso, quanto a falta são negativos” 

 

2 - Você imagina qual a relação que existe entre a afirmação acima e a reflexão ética? 
Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.), pensador da Grécia Antiga escreveu a obra Ética a 
Nicômaco. Neste livro, ele investiga o tipo de saber que se pode obter acerca da conduta, 
levando em conta a situação concreta do homem, um ser que está acima do animal, mas 
que não pode ser definido apenas pela pura razão. Neste livro, Aristóteles coloca o que se 
deve entender especificamente por virtude. A afirmação acima pode ser compreendida 
como os vícios por excesso e por falta, resultado das ações humanas, que desequilibram a 
virtude. 

Aristóteles faz parte da tradição da Filosofia Ocidental. É um dos nomes mais importantes 
quando falamos de ética. No entanto, sabemos que existem muitos outros pensadores 
que, no decorrer da história da filosofia, pensaram e discutiram a ética. Nicolau Maquiavel 
(1469 – 1527) filósofo italiano e Immanuel Kant (1724 – 1804) filósofo alemão são dois 
destes nomes. Escolha um desses filósofos (Aristóteles, Nicolau Maquiavel ou Immanuel 
Kant) e pesquise sobre a concepção de ética, defendida por ele. 

 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem:  

1. Encaminhe a pesquisa pelo 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 Semana 24/05 a 28/05 

Tema da aula Múltiplas linguagens no fomento da 
proatividade: acesso e o uso da informação. 

Equivalente: 2 aulas 

 

Caderno do aluno Currículo em Ação 

HABILIDADE: (EM13CHS106) 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. 

 

Conteúdo- AS TÉCNICAS DE SENSORIAMENTO REMOTO 

 

Contextualização 

Conhecer o que é sensoriamento remoto e o que ele representa é uma das melhores alternativas 
para obter uma visão do planeta e contribui com a ampliação do conhecimento geográfico. Seu 
potencial de uso está cada vez maior, em virtude da evolução dos recursos tecnológicos, com 
uma diversidade enorme de sensores, principalmente orbitais, gerando imagens com as mais 
diversas resoluções e mais diversas aplicações, sendo que muitos dados têm acesso gratuito pela 
internet. 

 

Atividade a ser realizada: 

Leitura de texto da página 253, e responder questões a, b, c, d da página 254. 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

-₢aderno do aluno "Currículo em ação". 

-Correção das atividades. 

Data de entrega 31/05 

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

Dúvidas 988103004 

  



                       E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

Professor ADOLFO Semana: 24 a 28 de maio 

Tema da aula CATEGORIA: TEMPO E ESPAÇO Equivalente:  02 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. 
 
Conteúdo: Memória, cultura, identidade e diversidade; A produção do conhecimento histórico 
e suas narrativas na origem dos povos do Oriente Médio, Ásia, Europa, América e África. 
 

As águas do rio Nilo permitiram o surgimento de um extenso e opulento império em meio ao 
deserto do Saara, na África. A civilização egípcia antiga permaneceu nas margens do rio Nilo 
entre os anos de 3200 a.c. a 32 a.c., onde se inicia o domínio romano.  A Civilização Egípcia foi 
uma das mais importantes civilizações que se desenvolveram na região do Crescente Fértil. A 
Civilização Egípcia formou-se a partir da mistura de diversos povos, entre eles, os hamíticos, os 
semitas e os núbios, que surgiram no Período Paleolítico. 
A vida egípcia estava regulada pelas cheias do rio Nilo. Quando as águas voltavam ao leito 
normal deixavam o solo recoberto com um limo que fertilizava a terra para a agricultura. 
Para melhor aproveitá-lo, os egípcios desenvolveram sistemas de medida e escrita baseada nos 
hieroglifos. 
Quanto à religião eram politeístas e no seu panteão cultuavam o deus do Sol, Rá e o deus dos 
Vivos, Hórus, entre vários outros. 
Na sociedade egípcia, as mulheres tinham uma posição de prestígio. Podiam exercer qualquer 
função política, econômica ou social em igualdade com os homens de sua categoria social. Isto 
significava, inclusive, que poderiam ser faraós, como foi o caso de Cleópatra. 
A civilização egípcia foi extremamente sofisticada e suas marcas estão entre nós até a 
atualidade. 
Os egípcios, como todos os povos da Antiguidade, eram ótimos astrônomos e observando a 
trajetória do sol dividiram o calendário em 365 dias e um dia em 24 horas, que é usado até hoje 
pela maioria dos povos ocidentais. 
Na medicina, os egípcios escreveram vários tratados sobre remédios para cura das doenças, 
cirurgias e descrição do funcionamento dos órgãos. Também existiam os médicos especialistas 
e seus ajudantes, equivalentes aos atuais enfermeiros. 
Na escrita, a sociedade egípcia desenvolveu a escrita pelos hieroglifos. Estes eram figuras de 
animais, partes do corpo ou objetos do cotidiano que era utilizado para registrar a história, os 
textos religiosos, a economia do reino etc. 
A principal arte desenvolvida no Egito Antigo foi a arquitetura. Profundamente marcada pela 
religiosidade, as construções voltaram-se principalmente para a edificação de grandes templos. 



 
 
Atividade a ser realizada:  
1 – Observe a figura abaixo.  Ela representa como estava dividida a sociedade egípcia.  Qual era 
as classes sociais que compunham a maioria da população? 

 

2 – Faça uma análise da foto a seguir.  O que ela representa da sociedade do antigo 
Egito? 

 
 

3 – De acordo com o texto a civilização do Egito só foi possível por quê? 
4 – Eles contribuíram para o desenvolvimento da sociedade humana? 
 
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 31de 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
https://www.google.com/search?q=hist%C3%B3ria+do+Egito&sxsrf=ALeKk00fKx_QiMwrfLtySKRMhV6DXDynXQ:1621023306586&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Bnx3ikSwJS8RaM%252CEVB-YcR_ZwbNSM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRLharSU54axaSNaME4p5UNeN_wAw&sa=X&ved=2ahUKEwjlyvGy_snwAhUNqZUCHdeSA_gQ_h16BAgQEAE#imgrc=Bnx3ikSwJS8RaM


 

                 E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                              1º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

Professor Fabiana Almeida Semana: 24/05 a 28/05 

Tema da 
aula 

 Desejos e ambiguidades do 
desenvolvimento científico, 
tecnológico e humano. 

Equivalente: 2 

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.  

Contextualização 

Verificar as consequências do progresso para a sociedade: na tecnologia, no trabalho e no meio 

ambiente. Discutir a unicidade do progresso, que algumas sociedades usam como meio a impor 

sua visão de mundo a outras sociedades. O ponto de conexão entre os componentes curriculares 

da área são os desejos e ambiguidades do desenvolvimento científico, tecnológico e humano, 

por isso, nessa atividade o ponto de conexão é com a disciplina de geografia. 

Atividade a ser realizada 

2º momento, página 319, leitura, elaborar um texto que contextualize o tema da atividade. 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

-₢aderno do aluno " Currículo em ação" 

-Correção das atividades. 

Data de entrega 

31/05 

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

Dúvidas 988103004 

Esta atividade contribui com sua formação pessoal e intelectual. 

Bom Trabalho! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


