
 

                                               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: 24 a 28 de maio 

Temas da aula Desconstrução do Sujeito II (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) 
 
Material de Apoio: 

Caderno do Aluno. São Paulo faz Escola. Área de Humanas - Filosofia P. 154 – 157. SEDUC – SP. 
CHAUÍ, Marilena. Introdução à Filosofia. São Paulo: Ed. Moderna. 2019. P. 312 - 342 
 

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

 

Atividade Contextualizada: 

O roteiro dessa semana traz como tema a continuidade do trabalho iniciado sobre a desconstrução do indivíduo. Ainda 

que, desejado e afirmado, a ideia de indivíduo – aquele que “pensa e, portanto, existe”; “aquele que negocia/faz 

contrato com o outro indivíduo”; “aquele que decide e de forma utilitarista satisfaz seus desejos” é questionada de 

diversas formas. No nosso cotidiano as pessoas desejam ser identificadas como individuas, mas, vivem em constantes 

contradições. Vejamos as imagens abaixo, frente a elas o indivíduo é reafirmado ou é negado? 

 

  
 

 

Ora, é esse o desafio que nos é imposto: em quais condições, cada um de nós nos colocamos frente a frente, sabendo 

que não será possível a vida em isolamento?  

  

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Produza um texto (dez a quinze linhas, com começo, meio e fim) pensando na relação “Indivíduo, corpo e os outros” 

(figura 1) ou então, escreva sobre “Grupos e o indivíduos” (figura 2). Na argumentação recupere o que já foi falado 

(o que está nos roteiros anteriores) sobre liberdade, sobre dever, sobre solidariedade.   

 



Data de entrega: Dia 28 de maio. 

    
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 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.  
 

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 24 a 28 de maio 

 

Obs.1: 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, 

preferencialmente, com caneta azul, legível, seguindo as mesmas orientações acima, entre elas a de identificação. 

Depois, trazer na Secretaria da Escola dentro do prazo determinado – 28 de maio 2021.   
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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 24/05 a 28/05 

Tema da aula  OS CIRCUITOS DA PRODUÇÃO (II) 
 

Equivalente: 2 aulas 

Caderno do aluno 

Habilidade  

Reconhecer, com base em textos, mapas e/ou iconografias, os circuitos da produção agropecuária no território 

brasileiro; Identificar, com base em textos, mapas e/ou iconografias, os impactos ambientais do agronegócio no Brasil.  

Conteúdos: O ESPAÇO AGROPECUÁRIO 

Contextualização 

O tema aborda a concentração de terras rurais e o uso da terra no Brasil, e apresenta uma visão de síntese sobre o 

agronegócio e o uso excessivo de agrotóxicos para aumento da produtividade e lucratividade. Trata-se da elaboração 

de um estudo sobre os principais temas da questão agrária no Brasil, dando ênfase à sua expressão territorial. Serão 

analisados os problemas (pobreza, desflorestamento, concentração fundiária, violência no campo, entre outros) e, 

também, a luta pela terra, a produção agropecuária, a dinâmica populacional e alguns aspectos da configuração 

territorial.  

 

Atividade a ser realizada 

Leitura do tema 6 da página 117, 118, responder atividade 1 das páginas 118, 119, (a, b, c). 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Caderno do aluno "São Paulo Faz Escola". 

-Correção da atividade. 

Data de entrega 31/05 

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

Dúvidas: (13) 988103004 

 

 

 

 

 



                              E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                      2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina HISTÓRIA Série: 2º A, B, C 

Professor ADOLFO Semana: 24 a 28 de maio 

Tema da aula 1 – (CMSP) Expansão 
europeia nos séculos XV e 
XVI: as Grandes Navegações 
2 - Encontro entre europeus 
e as civilizações da África, 
da Ásia e da América 

Equivalente:  02 aulas 

Habilidades: 
1 - Compreender a gênese e a transformação das diferentes organizações territoriais e os múltiplos fatores que nelas 
intervêm como produtos das relações de poder.   
2 - 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 os conceitos de colonialismo e imperialismo relacionados ao processo de colonização à 
percepção do europeu como raça superior à dos povos dominados e os processos de expansão e exploração colonial. 
 
Grandes Navegações é a expressão usada para se falar da exploração do Oceano Atlântico, feita de maneira pioneira 
por Portugal, ao longo dos séculos XV e XVI. O pioneirismo português foi resultado de condições políticas, comerciais 
e geográficas específicas. Com o tempo, outros países da Europa, como Espanha, também se lançaram à exploração 
do Oceano Atlântico. 
O resultado das Grandes Navegações foi a conquista de uma série de novos locais pelos portugueses, como Açores e 
Madeira (ilhas atlânticas). Esse processo resultou também na chegada dos europeus ao continente americano em 
1492. Em 1500, os portugueses chegaram ao Brasil e deram início à colonização da América Portuguesa. 
Quando falamos de Grandes Navegações, o primeiro país que vem à tona é Portugal, que se lançou como pioneiro na 
navegação e exploração do Oceano Atlântico interessado, principalmente, na abertura de novas rotas comerciais. 
O pioneirismo de Portugal explica-se por uma série de fatores: 

• Monarquia consolidada, Unificação territorial assegurada, Investimento na aquisição de conhecimento náutico, 
Interesse em expansão comercial, Investimentos genoveses, Localização geográfica. 
Portugal era um reino unificado e estável durante o século XV. Essa estabilidade, garantiu melhores condições políticas 
a Portugal para investir em comércio e tecnologia náutica. Nesse mesmo período, Espanha, Inglaterra e França, por 
exemplo, enfrentavam complicações internas e ainda estavam à procura de estabilidade política. 
Ao longo de quase todo o século XV, os espanhóis presenciaram o desenvolvimento náutico dos portugueses e 
acompanharam os seus inúmeros feitos. A Espanha, no entanto, permaneceu alheia às Grandes Navegações até o final 
do século XV. Isso aconteceu porque, ao longo do século XV, os espanhóis tentavam consolidar-se territorialmente. 
Somente com a conquista de Granada (região no sul do território espanhol) pela Espanha, em 1492, que os espanhóis 
deram abertura para o investimento em navegações marítimas. A primeira expedição montada pelos espanhóis foi 
exatamente a organizada por Cristóvão Colombo, um navegante genovês. Ele organizou uma expedição com três 
navios para alcançar a Ásia. A expedição de Colombo, no entanto, foi responsável pela chegada dos espanhóis à 
América em 12 de outubro de 1492. 
Consequências: as Grandes Navegações foram resultado de uma série de transformações em curso na Europa desde 
o século XII. Por meio delas, o continente europeu completou sua passagem da Idade Média para a Idade Moderna e 
fortaleceu o comércio e o uso da moeda a partir do mercantilismo. 
Diversas são as invenções que tornaram possíveis as grandes navegações, a principal delas foram os barcos a vela, os 
quais os navegantes viajaram durante meses, de maneira segura em alto mar, a segunda foram temperos para 
conservar os alimentos durante meses e a terceira, o uso da bússola para orientar-se.  Estas iniciativas começaram a 
ser financiadas por burgueses, banqueiros e pelos Estados ao perceberem que eram negócios lucrativos. Outro 
aspecto foi o contorno do monopólio da península itálica. Isso porque na época, as rotas comerciais mais 

https://escolakids.uol.com.br/idade-media-um-resumo.htm
https://escolakids.uol.com.br/mercantilismo.htm


lucrativas eram as que levavam à índia e ao Extremo Oriente. O problema era que elas eram dominadas por 
mercadores da península itálica, então as Grandes Navegações foram, também, uma forma de desviar disso.  
Além disso, as Grandes Navegações tornaram Portugal a maior potência do mundo entre os séculos XV e XVI, 
consolidando um império ultramarino. Com as “descobertas” feitas nesse período, foi iniciada a colonização do 
continente americano. Os portugueses, por exemplo, conquistaram colônias em diferentes partes do mundo: América, 
África e Ásia. 
A “descoberta” da América foi responsável por uma verdadeira revolução. Os europeus entraram em contato com 
novos povos e novas culturas. Esse encontro, no entanto, resultou no massacre da cultura ameríndia e da cultura 
africana, ambas utilizadas como mão de obra escrava pelos europeus. 
 
Atividade a ser realizada:  
1 - Quais os fatores que levaram às Grandes Navegações? 
2 - De acordo com o texto acima que consequência resultou da expansão ultramarina europeia? 
3 - Selecione a alternativa que não explica o início das Grandes Navegações em Portugal. 
a) Investimento dos genoveses no comércio de Lisboa. 
b) Proximidade geográfica com a costa da África e o Oceano Atlântico. 
c) Desejo de retomar Constantinopla das mãos dos otomanos. 
d) Desejo de encontrar uma rota para a Índia. 
e) Estabilidade política garantida pela unificação territorial 
4 - (Cesgranrio) Foram inúmeras as consequências da expansão ultramarina dos europeus, gerando uma radical 
transformação no panorama da história humana. 
Sobressai como UMA importante consequência: 
a) a constituição de impérios coloniais embasados pelo espírito mercantil. 
b) a manutenção do eixo econômico do Mar Mediterrâneo com acesso fácil ao Oceano Atlântico. 
c) a dependência do comércio com o Oriente, fornecedor de produtos de luxo como sândalo, porcelanas e pedras 
preciosas. 
d) o pioneirismo de Portugal, explicado pela posição geográfica favorável. 
 
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 

31 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. 

 

 

Bom Trabalho! 
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                                E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

2º BIMESTRE 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplinas 
envolvidas 

Sociologia Série: 2° Ensino Médio 

Professora Damiane Petrucci de Rezende Siles Semana: 24 a 28 de maio 

Tema da aula Eu! Estrangeiro? Equivalente: 2 aulas 

Conteúdo: O estrangeiro no ponto de vista sociológico. 

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

Atividade a ser realizada 

Para darmos continuidade as atividades do 2º bimestre os alunos deverão elaborar um glossário com as seguintes 
palavras: 

Emigração: 

Imigração: 

Migração: 

Aculturação: 

Assimilação: 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  
1. Encaminhe o glossário 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

