
 

                                               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: 17 a 21 de maio 

Temas da 
aula 

Desconstrução do Sujeito (CMSP) 
Tornar-se Indivíduo (CSPFE) 

Equivalente: 2 AULAS 

Habilidades:  
Identificar as subjetividades como resultado de construção social. (CMSP e CSPFE) 
Identificar diferentes concepções de indivíduo. (CMSP e CSPFE) 
 
 
Conteúdo: 

1. Concepções de Indivíduo 
2. O Indivíduo e a Subjetividade 

 
Contextualização: 
O nosso curso de Ética/Moral continua e permanece os apelos para que cada um perceba o caminho que está sendo 
construído. Estamos falando sobre a ação humana em relação com a outra pessoa, também humana. Ação que 
também se dirige ao meio em que esta pessoa vive. Ação que também se refere a tudo aquilo que não é material 
(sentimento, por exemplo), e ainda os temas da transcendência (Deus, por exemplo). Tudo isso, marca a nossa vida 
social, política, econômica, a nossa vida como um todo, e fundamentalmente, tudo o que chamamos de cultura. O 
nosso momento de estudo e de pesquisa é o de identificar quem é essa pessoa que realiza tudo isso? E a resposta que 
temos é a de quem essa pessoa é o INDIVÍDUO (alguém único, indivisível, com identidade própria). E, sobre ele existem 
inúmeras teorias afirmando que ele existe de verdade, mas outros negando a sua existência. Tudo isso porque ser 
indivíduo é algo extremamente particular. 1. Ele é alguém que pensa por si mesmo. 2. Ele é alguém que decide a partir 
das suas convicções. Ele é aquele que se responsabiliza pelas consequências de sua ação. A dúvida que se tem é essa: 
alguém consegue atingir esse grau de LIBERDADE e de AUTONOMIA? E, de onde vem essa dúvida? Do fato de que o 
indivíduo não vive sozinho. Paul Ricouer (1913-2005) questionando essa relação indivíduo e a história que o cerca, que 
o referencia. Michel Foucault (1926-1984) analisando como os nossos corpos são vigiados e moldados pela sociedade. 
Sempre lembrando que o indivíduo está em constante relação com outros, também indivíduos. Nesse sentido, o 
convite que se faz é para que cada um de nós construamos uma forma de pensar sobre o tema para que melhor 
possamos nos relacionarmos com o mundo a nossa volta, sem o qual, nos atrasaremos ainda mais a construção de 
uma sociedade humana, justa (equidade) que promova dignidade para todos.   
 
 
 
Atividade fantasia a ser entregue: (ATENÇÃO: USAREMOS ESSA ATIVIDADE NA AULA DO DIA 20/05) 
 
Você é o responsável por um grupo de pessoas. Exemplos: Na casa. No trabalho. No pessoal do esporte. No grupo de 
jovens. No grêmio da escola. Na organização de uma festa. Escolha um desses grupos. 
 
Obs.: Lembre-se que você é indivíduo e o responsável, mas os outros também são indivíduos.  
 

1. Então, como você fará/o que dirá (o seu projeto para o grupo e as três razões para que eles participem) para 
que o grupo fique unido a partir das suas orientações? 

2. Você entende que as suas orientações (as três razões), respeitam a individualidade dessas pessoas? 
    
  
 



Para melhor segurança quanto ao envio e recebimento das atividades dos roteiros, favor enviar, 

preferencialmente, para o e-mail jorgealveso@professor.educacao.sp.gov.br até o dia 21 de maio de 

2021. Para melhor contribuir com a sua formação integral, e em especial, profissional, procure, 

preferencialmente, digitar o seu texto usando o celular ou o notebook. Se precisar de ajuda, se manifeste.  

 

 

Obs.1: LEMBRETE: Na atividade a ser entregue, colocar no alto, logo no início do trabalho.  

Nome da Escola EE Dr. Alfredo Reis Viegas 

Seu nome completo, sua turma e seu número 

Atividade de Filosofia - Semana 17 a 21 de maio 

 

Obs.2: Mesmo você que não tem acesso as aulas do Meet e 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 – 21 de maio 2021.   

 
 
 
 
Referência Bibliográfica: 

Caderno do Aluno. São Paulo faz Escola. Área de Humanas - Filosofia P. 154 – 156. 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 

                                              1º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

Professor Fabiana Almeida 17/05 a 21/05 

Tema da 
aula 

CMSP-Fases da industrialização brasileira – 
parte 1 
MEEt-Caderno do aluno- A gênese 
geoeconômica do território brasileiro 

Equivalente: 2 aulas 

CMSP 

Habilidade- Identificar elementos representativos das diferentes fases da industrialização brasileira 

 

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

 

Caderno do aluno 

Habilidade- Identificar, por meio da linguagem cartográfica, textos e/ou iconografias, a distribuição da 

atividade agropecuária no território brasileiro 

Conteúdos: Industrialização no Brasil  

 

Objetivo 

 identificar elementos representativos das diferentes fases da industrialização brasileira, reconhecer fatos e/ou 

situações representativas das etapas do modelo industrial do país, bem como analisar fatores histórico-geográficos 

da concentração da atividade industrial na região Sudeste. 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. 

 

Atividade a ser realizada 

ATIVIDADE 2: LEITURA E ANÁLISE DE MAPA 

Atualmente, o Brasil é considerado um dos países mais industrializados do mundo, ocupando, em 2015, o 

11º lugar neste segmento em escala global1. Porém, a denominação do Brasil. Como país industrializado não 

reflete a realidade nacional, isso porque a industrialização não ocorre de forma homogênea no país, ou seja, 

ela se encontra irregularmente distribuída no território, onde algumas áreas são densamente 

industrializadas e outras praticamente desprovidas dessa atividade econômica.  



Analise o mapa do Brasil e responda ao que se pede: 

 

a) Identifique, de acordo com a divisão regional do IBGE, qual das regiões é a mais industrializada. 

b) Escreva o nome de 5 estados com grau elevado de industrialização. Em seguida, escreva o nome de 5 

estados com baixo índice de industrialização. 

c) Por que não há uma distribuição equilibrada das indústrias no Brasil? Procure relacionar os aspectos 

históricos de formação do território brasileiro com a realidade atual. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Caderno do aluno 

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

-Correção da atividade. 

 

Data de entrega 24/05 

 

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

Dúvidas: (13) 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: 2º A, B, C,  

Professor ADOLFO Semana: 17 a 21 de maio 

Tema da aula 1-(CMSP) Expansão 
europeia nos séculos XV e 
XVI – antecedentes. 
2-Formação dos Estados 
Absolutistas Europeus. 

Equivalente:  02 aulas 

 

 
Habilidades: Analisar os significados históricos das relações de poder entre as nações, confrontando formas 
de interação cultural, social e econômica, em contextos históricos específicos. 
 
Conteúdo: Apresentar o contexto social, político e econômico que favoreceu a desfragmentação do poder 
político na Europa Ocidental e a centralização do poder na figura dos reis e apresentar conceitos de Estados 
absolutistas europeus e os principais teóricos do Absolutismo.   Apontar as características do Absolutismo 
Monárquico e do Mercantilismo, além de seus desdobramentos no contexto da formação dos Estados 
nacionais europeus e da expansão comercial europeia nos séculos XV e XVI. 
 
O Estado é o conjunto de instituições que controlam e administram uma nação e o seu ordenamento 
jurídico. Por outro lado, o governo é a liderança que controla estas instituições, especialmente o Poder 
Executivo. 
Entre as características do Estado Moderno estão: Soberania do Estado: o qual não permite que sua 
autoridade dependa de nenhuma outra autoridade. Território: espaço geográfico que delimita a ação 
do Estado. Povo (nacional): pessoas que possuem vínculo jurídico com o Estado. 
O processo de centralização política nas mãos do rei foi o símbolo da formação dos Estados Modernos na 
Europa, os exemplos mais clássicos desse processo foram Espanha, Portugal e França. As mudanças na 
forma de governar tornaram mais claras as diferenças entre o mundo moderno e o mundo feudal. 
Esse sistema político surgiu a partir dos interesses da burguesia emergente. O Absolutismo foi um sistema 
político que, em geral, defendia o poder absoluto do monarca sobre o Estado e foi muito comum a partir do 
século XVI até meados do século XIX em diversas partes da Europa.   
 consolidação do Estado Moderno se desenvolveu no contexto de domínio total da figura do rei, soberano, 
caracterizando o Estado como absolutista. 
Para dar poder total a alguém é necessário se utilizar de mecanismos que justifiquem a conversão de 
tantos poderes a um soberano só, a citar: 
• Poder militar, equivalente ao poder de polícia hoje, para ter certeza de que a ordem pública será 
mantida, na contenção de revoltas, por exemplo; 
• Parte burocrática: pessoas que possam servir ao rei, cumprindo suas ordens e ajudando em tarefas 
administrativas; 
• Moeda única para estabelecimento das transações comerciais; 
• Aspectos padronizados: idioma oficial, leis, aspectos culturais bastante padronizados, incentivando a 
criação da identidade nacional; e 
• Tributos: pagamento de taxas e impostos obrigatórios constituindo um dever social. 
Para se manter no poder, a burguesia fomentou um papel muito importante de apoio ao rei, pois o rei 
precisava de proteção e segurança em seu poder absoluto, do outro lado, a burguesia queria mesmo um 
poder que fortalecesse a economia, pois dessa forma, suas relações comerciais também estariam fortes. 
A Igreja Cristã, por sua vez representada pelo clero, apoiava o rei para que eles também se mantivessem 
no poder e tivessem uma série de privilégios e riquezas. 
A população mantinha as demais classes e era sobrecarregada com impostos e diversas obrigações. 
Explorados, eram constantemente coagidos e reprimidos. 
As Grandes Navegações eram essenciais para a formação dos Estados modernos, porque geravam o vital 
acúmulo de metais preciosos, enriquecendo as grandes metrópoles. 



A política econômica do Estado Absolutista foi o Mercantilismo.  O mercantilismo prima pela intervenção 
estatal na economia, cuja justificativa é o desenvolvimento da riqueza interna do país, bem como acumular 
essas riquezas (o acúmulo de metais preciosos, como ouro e prata, tornaria a nação rica).  Vale lembrar 
que o rei era aquele que mais lucrava com esta arrecadação de bens. 
Características do Mercantilismo: 
• Metalismo: acúmulo de metais preciosos enriquecendo o Estado e causando uma verdadeira e ferrenha 
busca por ouro e prata. 
• Protecionismo: taxava-se com altos impostos produtos vindos de outros lugares para evitar que 
entrassem no país, de forma a fazer a valorização do papel da indústria interna. 
• Monopólio: Controle do monarca nas relações e administração total do Estado. 
• Balança comercial favorável: país deve exportar mais do que importar, entrando mais recursos do que 
saindo. 
• Pacto colonial: as transações comerciais das colônias restringiam-se apenas às metrópoles. 
• Industrialização: desenvolvimento das indústrias para gerar lucros. 
• Expansão marítima: descobrir rotas comerciais para atingir a tão sonhada Índias Orientais, em busca do 
mercado de especiarias. 
A forma como muitos países foram colonizados implica bastante na realidade atual destes países, pois 
normalmente nações que foram no passado colônias de exploração tendem a carregarem em suas raízes 
culturais traços ainda da exploração. 
 
Atividade a ser realizada:  
1 – Desenvolva uma pequena pesquisa e faça uma comparação entre um governo absolutista e um governo 
totalitário. 
2 - UEL) Por volta do século XVI, associa-se à formação das monarquias nacionais europeias: 
a) a demanda de protecionismo por parte da burguesia mercantil emergente e a circulação de um ideário 
político absolutista. 
b) a afirmação político-econômica da aristocracia feudal e a sustentação ideológica liberal para a 
centralização do Estado. 
c) as navegações e conquistas ultramarinas e o desejo de implantação de uma economia mundial de livre 
mercado. 
d) o crescimento do contingente de mão de obra camponesa e a presença da concepção burguesa de 
ditadura do proletariado. 
3 - Luiz XIV, da França, foi considerado o modelo de monarca absolutista. Sua expressão “O Estado sou 
Eu” traduz uma premissa básica da formação do Estado Moderno, que é: 
a) o rei como aquele que não intervém no Estado. 
b) o rei como aquele que apenas simbolicamente tem poder político. 
c) a generosidade do monarca para com os seus súditos. 
d) o rei como fonte da soberania nacional. 
4 - (UEMS) - A formação do Estado Moderno foi resultado de um complexo de causas, entre as quais avulta 
o aparecimento de uma aristocracia comercial que havia tomado parte ativa nos movimentos de 
emancipação das cidades e que, em seu próprio interesse, reagia contra o feudalismo apoiando a realeza. 
As instituições que deram ao Estado Moderno suas características foram: 
a) A injustiça real, que sobrepujou o direito de julgar dos antigos senhores; a moeda real, que substituiu a 
pluralidade de moedas cunhadas pelos nobres feudais.  
b) A justiça real, que deu o direito de não julgar dos antigos senhores; a moeda real que não foi mais cunhada 
e que substituiu a pluralidade de moedas cunhadas pelos nobres feudais.  
c) A justiça real, que sobrepujou o direito de julgar dos antigos senhores; a moeda real, que substituiu a 
pluralidade de moedas cunhadas pelos nobres feudais.  A justiça real prevaleceu sobre a dos senhores 
feudais e a moeda real substituiu as diferentes moedas dos feudos. 
d) A justiça real, que sobrepujou o direito de julgar dos antigos senhores; a moeda real, que não substituiu 
a pluralidade de moedas cunhadas pelos nobres feudais. 
5 – Mercantilismo é um termo que foi criado pelos economistas alemães da segunda metade do século 
XIX para denominar o conjunto de práticas econômicas dos Estados europeus nos séculos XVI e XVII. 
Das alternativas abaixo, assinale aquela que NÃO indica uma característica do mercantilismo. 
a) Busca de uma balança comercial favorável, ou seja, a superação contábil das importações pelas 
exportações. 
b) Intervencionismo do Estado nas práticas econômicas, através de políticas monopolistas e fiscais 
rígidas. 
c) Crença em que a acumulação de metais preciosos era a principal forma de enriquecimento dos 
Estados. 



d) Aplicação de capitais excedentes em outros países para aumentar a oferta de matérias-primas 
necessárias à industrialização. 
 
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 24 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: “Formação dos Estados Modernos” e “Unificação da Inglaterra, França, Espanha e Portugal” em 

www.incrivelhistória.com.br 

 

Bom Trabalho! 
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                                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: 17 a 21 de maio 

Tema da aula Socorro, ele é diferente! Equivalente: 2 aulas 

Conteúdo: A formação da diversidade 

Habilidades: Identificar as características da cultura. 

1º Leia o texto com atenção: 

A cultura é uma lente de leitura de mundo, e podemos dizer que ela também é uma forma de 
classificação; nossa socialização nos leva a achar o nosso modo de vida o melhor e o mais 
correto – classificamos e ordenamos que algumas pessoas são “normais”, enquanto outras são 
“desviantes”. 

Existem muitas maneiras de pensar a cultura! 

• Charles Taylor: fazia uma comparação entre as culturas a partir do princípio de civilização. 
• Franz Boas: cultura é uma construção histórica. 
• Ruth Benedict: cultura é a lente pela qual enxergamos o mundo.  
• Clifford Geertz: a cultura é como um texto. 
• Lévi-Strauss: a cultura como um sistema. 

Todos os povos humanos são grupos étnicos e possuem a sua própria cultura. A nossa cultura 
não é formada apenas por uma influência étnica. A diversidade cultural presente em nosso país é 
resultado das diferentes influências que compõem a nossa história. 

2º Reflita e responda:  

1 - Pesquise e responda: 

a- O que é xenofobia?  
b- Cite uma forma de preconceito contra a cultura de outro país.  

2 - Na sua opinião, existem grupos sociais que são mais perigosos que outros? De onde vem 
essa ideia de que existem culturas/grupos que são mais perigosos que outros? 
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

