
 

                                               E. E. DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                                            2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina FILOSOFIA Série:  3EM – A B C 

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

Temas da 
aula 

Conhecer o mundo - Parte I (CMSP) Equivalente: 2 AULAS 

Habilidade: 
Identificar marcas dos discursos filosóficos, mitológico e religioso. 

 
Conteúdo: 
Conhecer: habilidade e competência de dizer sobre algo ou alguém. 
 
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. 
 

O curso de filosofia continua nos incomodando a respeito da necessidade de realizarmos de fato o exercício 
filosófico da reflexão filosófica. O incômodo se faz presente, pois, “uma vida que não foi pensada, não vale 
a pena ser vivida” (Sócrates). Por sua vez dizia aos jovens que “não é tão cedo para filosofarmos”, e para os 
velhos, “nem é muito tarde, para fazê-lo”. Tudo isso porque o Mito da Caverna (Platão) continua atual. 
Vemos de fato a realidade? O que é o real? Em nossos tempos: o que é fato? O que é Fake News? Na condição 
de estudantes somos convidados a desenvolver outros olhares sobre o que nos cerca e, ao mesmo tempo, 
encontrarmos novas formas de linguagem para dizer das nossas impressões, das novas construções de 
conhecimento. Nesse sentido, o cuidado com as palavras, com as categorias, com os conceitos de tal forma 
que nossa comunicação atinja de fato o outro. Assim, mais do desclassificar o discurso do outro, está a 
necessidade de identificar qual é a linguagem, os símbolos, a mensagem que se quer transmitir e a partir 
dela (re) significar a nossa compreensão das coisas e melhor agir.    
 
 
Leia com atenção as imagens abaixo: 

 
 

 
 



 
PARA SER ENTREGUE:  
 

1. Em poucas linhas (três a cinco linhas) qual é a sua leitura das imagens? 
2. Também, em poucas linhas (três a cinco linhas) como você relaciona essas imagens com os conteúdos das aulas 
de Filosofia? 
3. Tentando problematizar as imagens, qual é o maior problema que você identifica nessas imagens, 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. 148 a 150. SEDUC – SP. 
CHAUÍ, Marilena. Introdução à Filosofia. São Paulo: Ed. Moderna. 2019. P. 06 – 81 e P. 171 a 181. 
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                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                              2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Geografia Série: 3º A, 3º B, 3º C 

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

Tema da 
aula 

CMSP - A integração regional do mundo e 
da América latina  
MEET- Caderno do aluno-GLOBALIZAÇÃO E 
REGIONALIZAÇÃO ECONÔMICA 

Equivalente: 2 

CMSP 

Habilidade- Identificar e descrever os principais elementos que configuram o conceito de ordem mundial, 

considerando questões geopolíticas, econômicas e culturais. 

Obs: Responder a atividade do CMSP para que fique registrada a sua presença nas aulas ( toda 6º feira, ás 19:30) 

 

Caderno do aluno 

Conteúdos: A regionalização construída a partir da divisão “Leste/capitalista e o Oeste/socialista” no período 

da Guerra Fria. 

Habilidade: identificar e descrever os principais elementos que configuram o conceito de Ordem Mundial, 

considerando questões geopolíticas.  

 

Atividade a ser realizada: 

-Leitura do texto da páginas 104, análise de mapa da página 105, responder atividades das páginas 106 do 

caderno do aluno (a, b, c ) 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Caderno do aluno. 

-Correção da atividade, comentários sobre o assunto na aula do MEET. 

Objetivo 

Compreender que muito embora a relação de poder persista no mundo, é importante perceber que a Ordem Mundial 

vem se regionalizando de diferentes modos, desde a unificação da Alemanha, em 03 de outubro de 1990, em que a 

Alemanha Oriental socialista e Ocidental capitalista se tornam um único país capitalista, levando um enorme 

contingente de alemães para o lado Ocidental.  O caso da Rússia, por exemplo, que passou por reestruturação política 

(perestroika) e ampliou a liberdade de expressão da população (glasnost). O espaço na formação do denominado 



Grupo dos Sete (EUA, Japão, Alemanha, França, Itália, Reino Unido e Canadá) - G7 conhecido como G7 mais Rússia ou 

G8, com influência em decisões importantes sobre as políticas mundiais que envolve, entre outras, a cooperação 

financeira, resolução de conflitos, e que em outro momento é suspensa do Grupo por questões referentes a Criméia, 

com maioria da população Russa, envolvida em questões separatistas da Ucrânia e militares. Sobre o Grupo dos Sete 

e para conhecer outros Grupos de países o site a seguir traz diferentes Grupos de países por continente. De outro lado, 

a China socialista, que promove a abertura econômica para investimentos estrangeiros com as Zonas Econômicas 

Especiais (ZEEs) e mudanças em relação ao direito à propriedade privada no campo, como reformas da economia 

socialista de mercado e, diante disso, passa a integrar, em 2001, a Organização Mundial do Comércio (OMC). Também 

os EUA que se voltam ao Continente Americano, pós Guerra Fria, que passa a ser regionalizado no sentido de integração 

comercial, prevendo a eliminação de barreiras e taxas alfandegárias entre os países membros do Mercosul, da Área de 

Livre Comércio das Américas (Alca), e do acordo de Livre Comércio da América Norte (Nafta). Outros blocos ou 

megablocos econômicos são importantes nesse contexto de regionalização econômica e globalização, entre eles: a 

Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico (Apec) e União Europeia. 

 

Data de entrega 

10/05 

Enviar as atividades via e-mail 3anoarvgeografia@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 á 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 sociologia, Nome do professor, Roteiro de Geografia 

(semana de 03/05 a 07/05) 

 

 Esta atividade contribui com sua formação pessoal e intelectual. 

 

Bom trabalho! 

 

 

 

 

 



                              E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                      2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina HISTÓRIA Série: 3º A, B, C 

Professor ADOLFO Semana: 03 a 7 de maio 

Tema da aula Pós Primeira Guerra: Estética 
e Filosofia. 

Equivalente:  02 aulas 

 
 
Habilidades: Estabelecer relações entre a mecanização das guerras, a desumanização do inimigo e o papel da 
pesquisa científica para elevar a eficácia destruidora das guerras tecnológicas. 
 
Conteúdo: Apresentar o impacto que a Primeira Guerra Mundial representou para a mudanças referencial na 
estética e no pensamento filosófico. 
 
Niilismo é uma doutrina filosófica que atinge as mais variadas esferas do mundo contemporâneo cuja principal 
característica é uma visão cética radical e sobretudo pessimista em relação às interpretações da realidade, que aniquila 
valores e convicções, então, uma perda de ideal pelo desaparecimento de uma referência desejável e mobilizadora, 
que se revela por uma atitude meramente contemplativa do mundo e pelo desalento.  O Niilismo vem do termo latim 
“nihil” que significa “nada”. Trata-se de uma ideologia que consegue atingir as diversas classes do mundo 
contemporâneo. É uma corrente filosófica que acredita no vazio e o seu conceito é fundamentado na subjetividade do 
viver.  Verdades absolutas e tradições alicerçadas não existem. Crenças e valores tradicionais são sem sentido e não 
tem utilidade na vida do ser humano, portanto são descabidos. A descrença que essa ideologia prega, alcança as 
várias áreas da sociedade como: arte, ciências humanas, ética, literatura, moral e teorias sociais, fazendo as 
pessoas acreditarem na redução ao nada, no aniquilamento e na inexistência. 
No dia 11 de novembro de 1918, a Primeira Guerra Mundial chegava ao fim. O governo alemão assinou a rendição, 
aceitando todas as imposições dos vitoriosos.  Em seguida, os vencedores se reuniram em Versalhes, França, onde 
discutiram os termos do Tratado de Versalhes.   
A Primeira Guerra Mundial deixou milhares de mortos, modificou o mapa europeu e modo de fazer a diplomacia.  A 
guerra provocou a morte de quase 13 milhões de mortos e deixou vinte milhões de feridos e mutilados.  Nesse conflito 
foram empregadas armas poderosas: gases asfixiantes, canhões de longo alcance, metralhadoras, lança chamas, 
tanques, aviões e submarinos. Muitos foram usados pela primeira vez numa guerra.  Mesmo os países vitoriosos 
haviam perdido grande parte de sua população masculina jovem e quem voltou da guerra estava mutilado ou com 
sérios problemas mentais. As perdas materiais também eram enormes e havia que reconstruir estradas, pontes, 
cidades inteiras. 
Começou um período de declínio da Europa, com os problemas sociais de desemprego, fome e miséria. A instabilidade 
política e social favoreceu o surgimento de regimes totalitários.  Diante deste quadro, as sociedades viviam apreensivas 
com a possibilidade de um novo conflito mundial de maiores proporções e consequências do que o primeiro. 
Os Estados Unidos foram os grandes vencedores do conflito.  Comercializaram por mais de três anos com os Aliados, 
não viram seu território ser invadido pelos inimigos e ainda se tornavam credores das nações europeias.  Suas 
indústrias não sofreriam a concorrência da Europa e suas perdas foram poucas se comparadas às dos sócios europeus. 
Por isso tudo, o país seguiria sua ascensão como potência mundial. 
 
 
 
Atividade a ser realizada:  
Data de entrega: 
A atividade do roteiro deve ser feita no caderno de História e postada no seguinte e-mail: profesadolfo@gmail.com  
constando NOME DO ALUNO, SÉRIE E DATA DO ROTEIRO a que se refere a atividade até 10 de maio. 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:profesadolfo@gmail.com


1 – Faça uma análise da imagem a seguir: 

 
2 – Realize uma pequena pesquisa sobre “cubismo”. 
3 - A Primeira Guerra se caracterizou pelo uso de várias tecnologias mortíferas no campo de batalha. Dentre as quais 
podemos destacar: 
a) armas químicas.        b) o rifle de repetição.        c) os navios de guerra.        d) granada de mão. 
 4-Ao término da Primeira Grande Guerra, as potências vencedoras responsabilizaram a Alemanha pela guerra e foi-
lhe imposto um tratado punitivo, o Tratado de Versalhes, que teve como consequências: 
a) degradação dos ideais liberais e democráticos, agitações políticas de esquerda, crise econômica e desemprego. 
b) enfraquecimento dos sentimentos nacionais, militarização do Estado Alemão, recuperação econômica e 
incorporação de Gdansk. 
c) anexação das colônias de Togo e Camarões, a afirmação dos ideais liberais e democráticos e a valorização do 
marco alemão. 
d) prosperidade econômica, rearmamento alemão, desmembramento da Alemanha e fortalecimento dos partidos 
liberais. 
5 - "Artigos do Tratado de Versalhes: 
Art. 45 - Alemanha cede à França a propriedade absoluta [...], com direito total de exploração, das minas de carvão 
situadas na bacia do rio Sarre. 
Art. 119 - A Alemanha renúncia, em favor das potências aliadas, a todos os direitos sobre as colônias ultramarinas. 
Art. 171 - Estão proibidas na Alemanha a fabricação e a importação de carros blindados, tanques, ou qualquer outro 
instrumento que sirva a objetivos de guerra. 
Art. 232 - A Alemanha se compromete a reparar todos os danos causados à população civil das potências aliadas e a 
seus bens". 

MARQUES, Adhemar Martins et all. "História Contemporânea Textos e documentos". São Paulo: Contexto, 1999. 
De acordo com o texto e com seus conhecimentos é correto afirmar que o Tratado de Versalhes: 
a) Encerrou a 2ª Guerra Mundial, fazendo com que a Alemanha perdesse as colônias ultramarinas para os países 
dos Aliados. 
b) Extinguiu a Liga das Nações, propondo a criação da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1945, com o 
objetivo de preservar a paz mundial. 
c) Estimulou a competição econômica e colonial entre os países europeus, culminando na 1ª Guerra Mundial. 
d) Impôs duras sanções à Alemanha, no fim da 1ª Guerra Mundial, fazendo ressurgir o nacionalismo e reorganizando 
as forças políticas do país. 
 

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) Textos sugeridos: “Niilismo” em www.educamaisbrasil.com.br e “Consequências da Primeira Guerra Mundial” em 

www.todamatéria.com.br. 

 

 

 

 

Bom Trabalho! 

http://www.educamaisbrasil.com.br/
http://www.todamatéria.com.br/


                                E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

2º BIMESTRE 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplinas 
envolvidas 

Sociologia Série: 3° Ensino Médio 

Professora Damiane Petrucci de Rezende 
Siles 

Semana: 03 a 07 de maio 

Tema da aula Daqui para a frente, só olhando 
para atrás! 

Equivalente: 2 aulas 

Conteúdo: Constituição Brasileira  

Habilidades: Desenvolver uma compreensão inicial sobre a relação entre a formação do Estado 
brasileiro e a constituição dos direitos civis, políticos, sociais e humanos no Brasil. 

Atividade a ser realizada: 

Pesquise sobre a Constituição de 1988 (Constituição Cidadã) e descreva o contexto histórico 
brasileiro no período em que ela foi desenvolvida. 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  
1. Encaminhe a resposta da atividade por e-mail dami.petrucci@gmail.com  até o dia 07 de 

maio. 
2. O aluno em estudo remoto, sem acesso à internet poderá utilizar outras formas de 

pesquisas e entregar a atividade na escola.  
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