
 

                                               E.E. DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                                           2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina FILOSOFIA Série: 2EM A B C 

Professor JORGE ALVES DE OLIVEIRA Semana: 03 a 07 de maio 

Temas da 
aula 

Introdução à Teoria do Indivíduo  

 
 

Equivalente: 2 AULAS 

Habilidade:  
Identificar diferentes concepções de indivíduo. (CMSP e CSPFE) 
 
 
Conteúdo: 

1. O Indivíduo 
 
Contextualização: 
Bem-vindo a Todxs nesta segunda parte do nosso trabalho no ano letivo de 2021.  Começamos essa etapa tendo 
encontros semanais, para além das aulas do Centro de Mídias, o que na prática é um contato direto para explorarmos 
mais os temas e melhor nos apropriarmos das construções que fazemos. O pessoal que não possui os equipamentos 
necessários para as aulas remotas, continuarão a ser atendidos na escola, por meio dos plantões, de tal forma que 
todxs estão contemplados. Neste sentido, fiquem atentos às questões burocráticas. 1. Participar das aulas do Alfredo 
via Meet. 2. Realizar os Roteiros das Aulas – BNCC e Diversificadas. 3. Participar das aulas do CMSP. Realizar as Tarefas 
do CSMP. 4. Participar das aulas da Eletiva. 5. Participar dos Projetos da Escola. 6. Entrega das atividades nos prazos 
indicados pelos professores ou pela direção da Escola. Enfim, organização, responsabilidade, serenidade. 
 
Nosso trabalho com a Filosofia, nesse ano de 2021, é dedicado à Ética/Moral, que na sua essência é o estudo, a reflexão 
sobre a ação humana. Ação humana que se volta sobre o próprio sujeito, mas que atinge, inevitavelmente os outros. 
Segundo Aristóteles somo seres sociais e, nesta condição o desafio é o de encontrar a equação entre os desejos 
legítimos, de direito do indivíduo, e os desejos e direitos legítimos dos demais indivíduos. Foi por isso que se falou de 
liberdade, de dever, de solidariedade, de Direitos Humanos. Para estas aulas, vamos dar uma atenção a esse que 
chamamos de indivíduo. Afinal, de onde ele surgiu? Ele existe de fato? Do ponto de vista histórico: tenha presente o 
que foi o Renascimento e o início da Idade Moderna. Dois períodos fundamentais para entender o nosso momento 
histórico de 2021. Este é o desafio a ser enfrentado. Bons estudos. 
 
   
Veja a foto abaixo, analise os seus detalhes: 

 
 
 



Tarefa a ser entregue: 
1. Em poucas linhas (três a cinco linhas) qual é a sua leitura da imagem? 
2. Também, em poucas linhas (três a cinco linhas) como você relaciona essa imagem com os conteúdos das aulas 
de Filosofia? 
3. Tentando problematizar a imagem, qual é o maior problema que você identifica nessa imagem, considerando o 
conteúdo de Filosofia. 

 
Atenção. Faça essa atividade com calma, com tranquilidade, observando a realidade a sua volta e analisando as 
palavras e seus implicações. Seja de fato um pesquisador e analista. 
 
  

Enviar para o e-mail jorgealveso@professor.educacao.sp.gov.br até o dia 07 de maio de 2021. NÃO ME 

ENVIE NO WHATSAAP. 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 na Escola.  

 

Obs.1: LEMBRETE PARA TOD@S. 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 03 a 07 de maio 

 

Obs.2: Mesmo você que não tem acesso as aulas do CMSP ou não interage no whatsaap do grupo, se apoie 

nos roteiros, pois você já deve ter percebido que neles encontram-se os conteúdos das aulas e as dicas de 

livros sobre todos os temas.  

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, entre elas a de identificação. Depois, trazer 

na Secretaria da Escola dentro do prazo determinado – 07 de maio 2021.   

 
 
 
 
Referência Bibliográfica: 

Caderno do Aluno. São Paulo faz Escola. Área de Humanas - Filosofia P. 152 – 154. SEDUC – SP. 
CHAUÍ, Marilena. Introdução à Filosofia. São Paulo: Ed. Moderna. 2019. P. 312 - 342 
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                       E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                              2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Geografia Série: 2ºA, 2ºB, 2ºC,  

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

Tema da 
aula 

CMSP - O Brasil no mercado internacional 
MEET-Caderno do aluno-Os Circuitos da 
Produção (I) 

Equivalente: 2 aulas 

CMSP 

Habilidade- Estabelecer a diferenciação entre os objetivos e as funções dos diferentes organismos econômicos 

internacionais. 

Obs: Responder a atividade do CMSP para que fique registrada a sua presença nas aulas ( toda 6º feira, ás 17:30) 

 

Caderno do aluno 

Habilidade- Analisar o papel do meio técnico- científico-informacional nas mudanças dos processos de 

hierarquização urbana no Brasil; Analisar o papel de São Paulo como grande metrópole nacional e como 

cidade global 

Conteúdo-OS CIRCUITOS DA PRODUÇÃO  

 

Atividade a ser realizada 

 Leia o texto- O ESPAÇO INDUSTRIAL 

O espaço industrial enfatiza o processo de industrialização brasileiro e oferece uma visão evolutiva das atividades 

produtivas, criando bases explicativas que permitem compreender a consolidação do polo industrial no Sudeste e de 

periferias industriais nas demais regiões do país. Entre os séculos XVI e XIX, as atividades agropecuárias e extrativistas 

dominaram o sistema produtivo e, somente na década de 1930, a atividade industrial passa a ter importância 

crescente na economia nacional, devido ao enriquecimento da burguesia cafeeira e da queda das importações e nas 

exportações, agrícolas dos países, diretamente envolvidos nos conflitos da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

Antes da industrialização, a principal atividade produtiva era a cafeicultura, responsável pela formação de 

empresários, banqueiros, acumulação monetária e mão de obra qualificada. As primeiras indústrias se utilizaram das 

poucas infraestruturas de transportes (ferrovias e portos), concentradas na Região Sudeste, e da mão de obra 

proveniente da imigração europeia e asiática, que tinham experiência em fábricas. Entre 1930 e 1945, Getúlio Vargas 

adotou uma política nacionalista que estimulava a industrialização nacional, criando leis, instituições, indústrias de 

base, empresas públicas, como, por exemplo, a Consolidação das Leis do Trabalho, Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Petrobrás, Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), entre outras, que 

organizaram o sistema produtivo do país. Porém, foi no governo de Juscelino Kubitschek que a modernização ocorreu, 

por meio da transferência de multinacionais para o Brasil, predominantemente para o Sudeste. Seu governo foi 

responsável pela: 



• expansão da indústria automobilística multinacional; 
• construção da capital federal (Brasília); 
• construção de rodovias; 
• expansão das indústrias de base; 
• ampliação na geração, transmissão e distribuição de energia. 
Dessa forma, a atividade industrial passou a comandar a economia e a sociedade, tornando todas as outras atividades 

subordinadas a ela; além de ampliar a oferta de serviços e equipamentos urbanos das grandes cidades brasileiras. 

Responda a atividade 

1- Os imigrantes trouxeram novos hábitos de consumo, que incluíam produtos industrializados, bem como um pouco 

de experiência em trabalhos como operários e na produção industrial. Digite outras contribuições trazidas por 

imigrantes de diferentes países para o desenvolvimento econômico e industrial do Brasil. 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

-Leitura e análise de texto 
- Pesquisar em diferentes fontes, internet, livros didáticos e outros 
- Comentários sobre a atividade na aula no MEET, Correção. 

 

Objetivo 

É importante esclarecer que, no Brasil, a indústria deu seus primeiros passos ainda no século XIX e que a 

economia cafeeira, dominante nesse período, estimulou a imigração europeia, que vinha em busca de 

melhores condições de vida e trabalho, os imigrantes trouxeram novos hábitos de consumo, que incluíam 

produtos industrializados, bem como experiência no trabalho operário na produção industrial. Aos poucos, 

foram se instalando indústrias de alimentos, calçados, tecidos, confecções, fundições, entre outros. 

Data de entrega 

10/05 

Enviar as atividades via e-mail 2anoarvgeografia@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 geografia 

(semana de 03/05 a 07/05) 

 

 

Bom Trabalho! 



                              E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                      2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina HISTÓRIA Série: 2º A, B, C 

Professor ADOLFO Semana: 03 a 07 de maio 

Tema da aula Reforma Protestante: novas 
doutrinas cristãs. 

Equivalente:  02 aulas 

 
Habilidades: Reconhecer a importância de valorizar a diversidade nas práticas de religião e religiosidade dos 
indivíduos e grupos sociais. 
 
Conteúdo: Apresentar o contexto social, político e cultural que favoreceu o surgimento de movimentos de contestação 
a práticas de membros do Alto Clero, posteriormente proibidas pela Igreja Católica, e de novas religiões cristãs na 
Europa no século XVI. 
 
A Europa do século XVI passava por profundas transformações. As estruturas políticas, econômicas, sociais e 
culturais que marcaram o continente durante a Idade Média estavam sendo substituídas. Havia expansão econômica 
e, politicamente, novos interesses e novas formas de governo se consolidavam. 
A religião perdia a sua força, pois, a partir do Renascentismo, começou a se consolidar a ideia de que o homem era 
o centro de todas as coisas. A cultura renascentista também contribuiu para que as artes ganhassem novo fôlego, 
resgatando, sobretudo, o legado da cultura clássica. Assim, novas ideias e novas formas de enxergar o mundo foram 
difundidas com a invenção da imprensa. 
Naquele período, o principal embate acontecia entre a Igreja e Estado Monárquico. A primeira tese possuía domínio 
espiritual sobre o povo e detinha um certo controle administrativo dos reinos, que eram desejados pelos reis.  
Como forma de garantir o “direito divino dos reis’, os governantes cobiçavam o poder espiritual e ideológico 
pertencentes à Igreja e ao Papa. Além de desejarem cobrar tributos feudais. 
A burguesia também começou a incomodar-se com alguns ideais do catolicismo. Por exemplo, a usura (empréstimos 
com juros) era considerado um pecado pela Igreja, que também era contra o acúmulo de bens e o lucro. 
A reforma protestante tinha como principal objetivo, "contar as verdades" sobre a igreja católica, que, naquela época 
estava corrompida com mentiras sobre indulgências e diversas coisas. 
- Essa reforma, desencadeou a existência do calvinismo e diversas outras religiões 
- E também fez com que a igreja tivesse uma "contrarreforma", que obrigava todo membro católico, à não ler nenhuma 
literatura provinda do movimento "reforma protestante". 
Diminuição da interferência da igreja Católica no poder político dos monarcas. 
_Fortalecimento dos princípios sociais e econômicos da burguesia, que passaram a ser sustentados pela aprovação 
do lucro (doutrina calvinista). 
_Reação da igreja Católica (Contra-Reforma) ao movimento de Reforma Protestante. 
 
 

Instrumento para verificação da aprendizagem: 

1 - Diversos fatores contribuíram para que a Igreja Católica se tornasse alvo de críticas a partir do século XIV.  Quais 
foram eles? 
2 – Elabore um quadro com os principais tópicos da doutrina de Lutero e de Calvino. 
3 - Que relação é possível estabelecer entre o Calvinismo e a ascensão da burguesia? 
4 - Considere a Reforma Protestante e seus desdobramentos, ocorrida na Europa, e analise as afirmações a seguir. 
I - A ética Calvinista glorificava o trabalho e o lucro e classificava a riqueza como uma graça divina. 
II - Para reforçar o catolicismo na Inglaterra e, com o apoio do Papa Clemente, Henrique VII fundou a Ordem 
Anglicana. 
III - Em sua doutrina, Lutero manteve o celibato e a liturgia em latim. 
IV - Excomungado pela Igreja Católica, Lutero recebeu a proteção da nobreza alemã. 
Todas as afirmações corretas estão em: a) II e III; b) I e IV; c) I, II e III; d) II, III e IV.   
5 - Os movimentos reformistas religiosos que surgiram na Europa moderna, entre os séculos XV e XVI, variavam em 
seus fundamentos e práticas diante dos dogmas religiosos instituídos pela Igreja Católica.  Identifique a alternativa 
correta que relaciona corretamente um desses movimentos reformistas com seu fundamento doutrinário:  
a) O Calvinismo, em sua concepção moral, valorizou o trabalho e justificou o lucro, formulando uma doutrina que 
correspondi às necessidades da burguesia comercial.   
b) O calvinismo condenou a predestinação.   

https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/idade-media.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/renascimento-cultural.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/invencao-imprensa.htm
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/religiao/catolicismo


c) O anglicanismo instituiu uma doutrina protestante, cuja hierarquia eclesiástica subordinava o poder temporal dos 
monarcas à autoridade divina dos Papas.   
d) O humanismo defendeu a extinção do Papado. 
 
 
Data de entrega: A atividade do roteiro deve ser feita no caderno de História e postada no seguinte e-mail: 

dolfisfontan@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. 

 

3) Leituras sugeridas: “O que foi a Reforma Protestante?” em www.super.abril.com.br e “Reforma Protestante” e 

www.mundoeducacao.uol.com.br . 

 

 

 

 

Bom Trabalho! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dolfisfontan@gmail.com
http://www.super.abril.com.br/
http://www.mundoeducacao.uol.com.br/


 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                                         2º BIMESTRE 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplinas 
envolvidas 

Sociologia Série: 2° Ensino Médio 

Professora Damiane Semana: 03 a 07 de maio 

Tema da aula E aí? Tu vens de onde? Equivalente: 2 aulas 

Conteúdo: Estabelecidos e outsiders  

Habilidades: Apreender o significado da relação entre estabelecidos e outsiders. 

Atividade a ser realizada: 

1° Pesquise uma reportagem (em jornais, revistas, sites) que registre alguma situação que 
envolva um estrangeiro aqui no Brasil. 

2° Explique como é essa relação entre brasileiros e estrangeiros.  

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

