
 

                                               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: 10 a 14 de maio 

Temas da 
aula 

Sujeito do saber (CMSP) 
Introdução à Teoria do Indivíduo (CMSP) 
(CSPFE)  

Equivalente: 2 AULAS 

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

1. Indivíduo e o Conhecimento 
2. Concepções de Indivíduo 

 
Contextualização: 
Para o trabalho dessa semana, os apelos continuam no sentido de que cada um de nós, tenha presente os fatos 
ocorridos nos períodos do Renascimento e da Idade Moderna. Os conteúdos, das aulas de História, contribuem em 
muito para o que estamos desenvolvendo sobre o tema Indivíduo. Do ponto de vista filosófico as atenções se voltam 
para o francês René Descartes (1596-1650) na obra “O Discurso do Método Científico”. É dele a célebre sentença 
“penso, logo existo”, que espelha toda a tomada de consciência do indivíduo que tem no ato de pensar toda a 
dimensão da sua existência. John Locke, inglês (1632-1704) nos apresenta no seu “Segundo Tratado do Governo Civil”, 
o indivíduo político que para melhor proteger a sua propriedade – a vida e seus bens materiais – celebra contratos 
com outros indivíduos, também proprietários, delegando ao Estado a mediação dos possíveis conflitos. Por sua vez, o 
também inglês, Jeremy Bentham (1748-1832), que escreve "Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação” 
faz pensar no indivíduo ético/moral, isso porque ele enfrenta a questão sobre o que move a pessoa a agir? Uma vez 
que houve a “ruptura” com a moral que se queria universal e atemporal, quais são os valores, os princípios que levam 
alguém a agir? Para o autor, a resposta é a utilidade. O que aquela ação promove de prazer na pessoa que age, daí a 
ideia do utilitarismo. A essa tese John Stuart Mill (1806-1873), traz em sua obra “Utilitarismo” a ideia do prazer 
associada à qualidade, ou seja, decide-se por algo que proporcione uma “x” qualidade de prazer. 
 
Pois bem, o que tudo isso nos revela e nos deve incomodar: 
1. O indivíduo se coloca como centro de tudo. 
2. O indivíduo deve buscar em si e no seu contexto as razões que embasam suas ações. 
3. Tal ação é realizada em meio a outros que também se reconhecem como indivíduos. 
 
 
Atividade a ser entregue: 
Escolha uma das três revelações/incômodos acima proponha um exemplo positivo que expressa o quanto isso foi bom 
para a pessoa e para a humanidade. Depois, a partir da mesma escolhida, proponha um exemplo negativo que 
expresse o quanto isso foi ruim para a pessoa e para a humanidade.    
    
  

Enviar para o e-mail jorgealveso@professor.educacao.sp.gov.br até o dia 14 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.  

 

 

mailto:jorgealveso@professor.educacao.sp.gov.br


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 10 a 14 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 – 14 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                              1º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Geografia  Série: 2º A, 2º B, 2º C 

Professor Fabiana Almeida 10/05 a 14/05 

Tema da 
aula 

CMSP- As corporações transnacionais no 
mundo globalizado 
MEEt-Caderno do aluno- A gênese 
geoeconômica do território brasileiro 

Equivalente: 2 

CMSP 

Habilidade- Reconhecer e descrever a importância do papel das corporações transnacionais na ordemeconômica 

mundial contemporânea e sua estruturação em redes geográficas. 

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

 

Caderno do aluno 

Habilidade- - Compreender os processos históricos e geográficos responsáveis pela formação e produção do 

território brasileiro. 

Conteúdos: O Brasil e sua econômia global.  

Atividade a ser realizada 

Atividade (d), página 116. 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Caderno do aluno 

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

- Correção da atividade. 

 

 

 

Objetivo 

Compreender a formação geoeconômica do território brasileiro. Na década de 1990, o neoliberalismo e a globalização 

da economia marcaram o período da abertura econômica e a política de privatizações na década de 1990, como 

também os principais obstáculos enfrentados pelo Brasil para se inserir na Terceira Revolução Industrial ou 

Tecnológica. 

 



Data de entrega 

17/05 

Enviar as atividades via e-mail 2anoarvgeografia@gmail.com 

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) 

 

Dúvidas: (13) 988103004 

 

Atenção: 

1- Estas atividades são obrigatórias para todos os alunos não presenciais, 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 em folha de papel almaço e deixar na secretaria 

da escola. 

- Colocar na folha de atividades 

Nome da escola 

Nome completo 

Atividades de geografia (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: 2º A, B, C 

Professor ADOLFO Semana: 10 a 14 de maio 

Tema da aula Contrarreforma Católica: o 
contexto e seus 
desdobramentos. 

Equivalente:  02 aulas 

 
 
Habilidades: (CMSP) 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 culminou na Contrarreforma ou Reforma Católica, 
ocorrida após o surgimento de novas religiões cristãs na Europa no século XVI, bem como seus desdobramentos na 
política e na sociedade europeias. 
 
A Reforma foi um movimento europeu de criação de novas igrejas e credos religiosos, em oposição aos 
dogmas católicos. 
Já a Contrarreforma foi a resposta da Igreja Católica contra estes movimentos, que ameaçavam diminuir seu 
número de fiéis, sua influência política e, principalmente, sua riqueza. 
Em cada país, a disputa entre Reforma e Contrarreforma aconteceu de forma diferente e em algumas regiões, 
como em Roma, sede da Igreja Católica Apostólica, sequer houve um movimento importante de Reforma. 
Enquanto em lugares como Inglaterra, Suíça, e, principalmente, no Sacro Império Romano-Germânico (a Alemanha 
como conhecemos hoje, não existia ainda), tivemos os principais movimentos reformistas. 
Os primeiros pontos que precisamos destacar são os motivos para que tantos religiosos europeus quisessem 
reformar a Igreja, porque é isso que explica o que foi a Reforma Protestante. 
Por volta do século XV (anos 1400), com o desenvolvimento das grandes navegações e o renascimento 
comercial, começou a se estabelecer uma nova classe social, que enriquecia nestas novas atividades. 
Esta classe, chamada de burguesia, incluía banqueiros e grandes comerciantes. Ao enriquecer, se colocavam 
contra a Igreja Católica por alguns motivos principais: 

• Pecado da usura: para o catolicismo, o enriquecimento era pecado, mas a própria Igreja possuía terras e, 
principalmente, enriquecia cobrando indulgências (doações como forma de se redimir dos pecados). 

• O crescimento do pensamento científico: conforme o conhecimento científico se desenvolvia, as sociedades 
europeias passavam a discutir os fundamentos da própria fé, procurando novas formas de se relacionar com a ideia 
de Deus. 

• A influência política da Igreja Católica: o catolicismo dominou a Europa durante toda a Idade Média, tendo muita 
influência sobre a organização política e social das nações. As reformas religiosas pretendiam alterar este quadro. 
o movimento de Reforma e Contrarreforma gerou uma série de conflitos armados e massacres por toda a Europa, 
agravados a partir do momento em que a Igreja Católica resolveu perseguir os reformistas. 
Para resumir as medidas da Contrarreforma Católica ao longo do século XVI, podemos destacar: 

• Criação dos jesuítas, considerados os “soldados da Igreja”: tinham a função de arrebanhar novos fiéis ao redor do 
mundo, como forma de compensar a perda de influência na Europa; 

• Concílio de Trento (1545 a 1563): reafirmação dos dogmas católicos, contra todos os movimentos reformistas; 

• Restauração da Inquisição: um tribunal permanente para julgamento dos reformistas 
1 - A Igreja Católica, motivada pela Reforma Protestante e por críticas do próprio clero à degradação espiritual dos 
católicos, tomou a decisão de reunir as mais altas autoridades da Igreja na cidade de Trento, na Itália, para definir 
uma posição em relação ao Cisma Protestante. 
a) Caracterize o Concílio de Trento. 
b) Cite cinco decisões estabelecidas no Concílio de Trento. 
2 - (UnB) A Reforma Protestante rompeu com a unidade cristã existente na Europa e deu origem a uma reforma 
religiosa na Igreja Católica, a chamada Contrarreforma. A esse respeito, julgue os itens adiante e assinale a 
afirmação incorreta. 
a) O combate ao lucro e à usura, bases da vida comercial e financeira que se dinamizava ao final da Idade Média, 
mostrava o descompasso da Igreja romana em relação às transformações ocorridas na sociedade. 

https://www.stoodi.com.br/resumos/historia/antiguidade-classica-roma/
https://www.stoodi.com.br/resumos/historia/igreja-medieval/


b) A ideias de Lutero centravam-se na salvação pela fé e na leitura direta e interpretação pessoal do Evangelho, além 
de contestarem a supremacia da Igreja sobre o Estado. 
c) Exaltando o trabalho e a poupança na conduta humana, Calvino consagrava valores morais e políticos defendidos 
pela burguesia mercantil. 
d) A Contrarreforma significou a tentativa da Igreja Católica de reorganizar-se com base em princípios liberais: 
abrandamento da hierarquia clerical, e da autoridade papal, tolerância quanto aos hereges e abandono de censura. 
3 - (UNIFESP-2004) - Se um homem não trabalhar, também não comerá. Estas palavras de São Paulo, o Apóstolo, 
são mais condizentes com a ética do 
a) catolicismo medieval. 
b) protestantismo luterano. 
c) protestantismo calvinista. 
d) catolicismo da Contrarreforma. 
4 - Às Reformas Religiosas ocorridas na Europa, durante a Idade Moderna, correspondeu uma Contrarreforma Católica. 
Na América Portuguesa, esses processos também tiveram desdobramentos, a exemplo da 
a) difusão do luteranismo, por meio da catequese de índios em missões religiosas. 
b) ação da Inquisição contra suspeitos de heresias, por meio de Tribunais do Santo Ofício. 
c) migração de huguenotes franceses para a fronteira sul do território colonial luso americano. 
d) ofensiva de padres anglicanos contra aldeamentos indígenas controlados por jesuítas no território das Missões. 
 
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: 

dolfisfontan@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. 

 

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

www.mundoeducacao.uol.com.br ; Reforma e Contrarreforma em www.stoodi.com.br    e “Contrarreforma” em 

www.brasilescola.uol.com.br. 

 

 
 

  Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

                                E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

2º BIMESTRE 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplinas 
envolvidas 

Sociologia Série: 2º Ensino Médio 

Professora Damiane Petrucci de Rezende 
Siles 

Semana: 10 a 14 de maio 

Tema da aula Identidade e alteridade: um 
caminho de encontro ao “outro” 

Equivalente: 2 aulas 

Conteúdo: A formação da diversidade 

Habilidades: Refletir sobre a questão da diversidade nacional de forma crítica. 

Atividade a ser realizada: 

Construção Identitária 

A construção identitária é um processo que nunca acaba e que advém da relação entre indivíduo 
e sociedade, ou seja, a identidade social é sempre vista como transitória. Muda em todas as 
etapas da vida (infância, juventude, maturidade), a cada nova experiência e escolha. 

A identidade não é apenas o nosso estilo, a forma como nos vestimos ou as diferentes formas de 
expressão, roupas, andar ou gestos, mas uma característica de reconhecimento. Como eu me 
vejo? Como eu sou vista e como eu vejo os outros? É aquilo que pensamos ser semelhante e 
diferente em nós em relação aos outros. 

Identidade é o jeito que encontramos de nos diferenciarmos e de nos aproximarmos dos outros, 
individualmente ou coletivamente de um grupo. É influenciada e construída desde o nosso 
nascimento até o fim da vida. 

Construímos nossa identidade, por meio da nossa socialização e nossas interações sociais. Eu 
sei como me comportar porque eu aprendi com os outros. Por meio da relação com o outro, ao 
me diferenciar desse outro, eu me percebo como eu. 

A identidade está sempre se construindo. É uma eterna construção, desconstrução e 
reconstrução. Nos tornamos diferentes à medida que envelhecemos, passamos por diferentes 
experiências, por exemplo, entrar na universidade, aprender uma profissão, casar e ter filhos. 
Todas essas experiências nos modificam, incluindo novos elementos à nossa identidade.  

1. Com base no texto sobre identidade, monte um painel com imagens que representam a 
sua construção identitária. 

Atenção! 

Para você entender melhor a atividade proposta, observe o exemplo abaixo referente a 
montagem de um painel sobre  



 

Os alunos que encaminharem as atividades, anteriormente a aula no Meet que ocorrerá no dia 12 
de maio, poderão ter seus painéis compartilhados na aula. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  
 

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

2. Os alunos em estudo remoto sem acesso poderão montar os painéis em folha sulfite e 
entregar na escola até o dia 14/05 

 
 

mailto:dami.petrucci@gmail.com

