
 

                                               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: 10 a 14 de maio 

Temas da 
aula 

Conhecer o mundo – Parte II: 
comparando discursos religiosos e 
filosóficos (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: 
Continuamos nossas aulas nos dedicando a entender e dinamizar o tema Conhecimento, sobretudo 
pensando em sua origem e naquilo que ele (o conhecimento) busca comunicar. Mais uma vez, o ponto de 
partida é o de suspender por um momento os nossos pré-conceitos, pré-ideias e, dessa forma, mergulhar 
no estudo e pesquisa. O problema acerca do conhecimento é o mesmo: como saber se ele é ou não seguro? 
E, mesmo que se diga de uma relação direta entre o objeto e o que se diz dele, ainda há margem para a 
problematização, pois o sujeito que olha par o objeto, vê aquilo que quer ver ou aquilo que lhe é possível 
ver, não sendo, portanto, o objeto na sua totalidade. O problema se agrava quando o objeto em questão 
está no campo das ações que se mesclam com a subjetividade (os sentimentos, por exemplo). No limite, nos 
apoiamos na tradição, nas regras, nas leis, nos elementos da cultura. Nesse sentido, toda a atenção para que 
se veja na Mitologia uma forma de conhecimento dotada de discurso que se assenta no poder da autoridade 
que NARRA o mito. Esse (o mito=narrativa) por sua vez é legítimo na sua condição de MOBILIZADOR do 
grupo. Narrativas, que envolvem a criação e o comportamento adequado. Para aprofundamento leia-se 
Mircea Elíade (1907-1986) “O Sagrado e o Profano” ou “O que é Mito?” de Everardo Rocha. Paralelo ao 
discurso mitológico, há o discurso religioso que também busca dizer da criação e das ações humanas. Nele 
se encontra a autoridade, contudo essa existe por porque o lhe foi concedida o poder. Na religião, o 
conhecimento é revelado e como tal exige do ouvinte confiança, a fé. No seu discurso, há a intenção de dizer 
sobre a criação das coisas, bem como de indicar as ações para uma conduta adequada. Ainda, é preciso que 
se dê atenção aos símbolos e às palavras que vão sacralizar aquilo que até então era profano. Uma dica de 
leitura é o livro “O que é Religião? de Rubem Alves. Enfim, temos muito trabalho pela frente. Tomar ciência 
desses discursos com o olhar de estudante e de pesquisador é a tarefa que nos é imposta para que 
alarguemos o nosso entendimento sobre o conhecimento e os discursos que se fazem sobre ele. 
   
 
PARA SER ENTREGUE:  
 

A atividade é um desafio. 
1. Pense em um discurso mitológico (mito enquanto narrativa) que ainda se faz presente em nosso meio 

e como a sua mensagem continua mobilizando as pessoas. 
2. Agora, pense em um discurso religioso que ainda se faz presente em nosso meio e como ainda a sua 

mensagem continua recebendo adesão por meio das pessoas.  
   

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 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.  

 

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. 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 

                                                          1º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

Professor Fabiana Almeida Semana: 10/05 a 14/05 

Tema da 
aula 

CMSP- Problemas e soluções socioespaciais 
e ambientais urbanos nas cidades 
brasileiras 
MEET-Caderno do aluno-GLOBALIZAÇÃO E 
REGIONALIZAÇÃO ECONÔMICA 

Equivalente: 2 aulas 

CMSP 

Habilidade- Identificar problemas socioespaciais e ambientais urbanos, caracterizando-os e propondo ações para a 

melhoria das condições de vida nas cidades brasileiras 

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:  GLOBALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO ECONÔMICA 

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

considerando questões geopolíticas.  

 

Atividade a ser realizada: 

-Leitura e interpretação texto da página 107 e responder atividade (a) (pesquisar) 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Caderno do aluno. 

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

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

 

Objetivo 

É importante salientar que o objetivo maior do trabalho com essas questões é promover 

o desenvolvimento das habilidades: aplicar e diferenciar os conceitos de ordem mundial, 

bipolaridade e multipolaridade; e analisar situações representativas da ordem mundial contemporânea e do papel 

exercido pelas potências hegemônicas na manutenção do sistema mundial vigente. 

 



Data de entrega 

17/05 

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 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 sociologia, Nome do professor, Roteiro 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: 3º A, B, C 

Professor ADOLFO Semana: 10 a 14 de maio 

Tema da aula Ascenção do nazismo Equivalente:  02 aulas 

 
 
Habilidades: Analisar o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as às práticas dos 
diferentes agentes e forças sociais. 
 
Conteúdo: 
1 – Apresentar o cenário político, social, econômico e cultural da Alemanha durante a República de Weimar. 
2 – Apresentar a ascensão da ideologia hitlerista – o Nazismo – e apontar vertentes dessa matriz que sobrevivem 
atualmente. 
 
 
A grande potência econômica e militar que se destacou no início da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), em virtude 
de seu exército moderno, ágil e destruidor, foi o Império Alemão. Essa mesma potência acabou por ser derrotada e 
humilhada pelos países vencedores, ao fim da guerra, com a série de sanções que lhe foi imposta com o Tratado de 
Versalhes. O Império Alemão, depois de 1918, entrou em colapso. Em seu lugar foi erguida uma nova forma de 
governo, que tinha por missão não apenas a recuperação econômica, mas também a recuperação do prestígio do povo 
alemão. Esse governo assumiu a forma republicana e ficou conhecido como República de Weimar, durando de 1919 
a 1934. 
A história da República de Weimar começou com a realização de uma assembleia constituinte na cidade de Weimar, 
Alemanha, que teve início no dia 6 de fevereiro de 1919. Entre as decisões acordadas na Constituição de Weimar 
estava a definição do funcionamento da república. O modelo seria bicameral, isto é, teria duas casas legislativas, 
o Reichstag (o Parlamento) e o Reichsrat (a Assembleia). Haveria também dois chefes da república, um chefe de 
governo, o chanceler, responsável pela administração geral, e o chefe de Estado, o presidente, responsável pelas 
questões de Estado: como diplomacia, forças armadas etc.  No momento mesmo em que a República estava sendo 
montada, a Alemanha passou por uma turbulência política provocada pela revolta espartaquista, ou Revolução 
Alemã (1918-1919), um levante comunista radical liderado por personalidades como Rosa Luxemburgo, que 
pretendia executar na Alemanha o que os bolcheviques haviam feito na Rússia – ainda que com outros métodos. 
Entretanto, o levante espartaquista, que usava esse nome como referência à revolta dos gladiadores romanos 
comandados por Espartacus, foi debelado e a república continuou o seu caminho. 
Contudo, as dificuldades eram enormes, e a animosidade entre os grupos políticos rivais era tremenda. Foi nessa 
época que os comunistas alemães conseguiram enorme projeção política, ao passo que também movimentos 
nacionalistas, vindos da tradição socialista, começaram a ganhar projeção, como foi o caso do Partido Nacional 
Socialista dos Trabalhadores Alemães, o NAZI, que deu origem ao movimento nazista, que passaria a ser 
articulado por Adolf Hitler a partir de 1921. 
No texto do Tratado de Versalhes não deixaram dúvidas sobre a pretensão do bloco dos Aliados em retardar o 
reerguimento econômico da Alemanha, o que a tornou, poucos anos depois, uma nação ansiosa por revanche.  O 
empenho dos Aliados estava em assegurar que a Alemanha, depois da guerra, não tivesse mais recursos industriais 
ou militares para iniciar outro conflito. Entretanto, é interessante notar o paradoxo que são essas imposições feitas à 
Alemanha, pois para assegurar que as dívidas de guerra fossem pagas seria preciso promover o desenvolvimento e 
prosperidade do país, correndo um grande risco de que, uma vez próspera, ela não mais aceitaria ser explorada durante 
muito mais tempo pelos seus vencedores 
 
 
1- A crise econômica e a instabilidade político-social que dominaram o cenário alemão durante a República de 
Weimar (1913-33) apresentaram como desdobramento:  
a) a ascensão dos segmentos intermediários da sociedade, beneficiados com o surto especulativo e a inflação 
galopante.    
b) a elevação dos investimentos internos, reduzindo o nível de desemprego, notadamente no início da década de 
1930.   
c) a consolidação do Partido Social-Democrata no poder, favorecido pelo caos da economia e pelos termos impostos 
pelo Tratado de Versalhes.   

https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/primeira-guerra-mundial.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/tratado-versalhes.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/tratado-versalhes.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/tratado-versalhes.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/nazismo.htm


d) a fragilização das instituições democráticas, abrindo caminho para a difusão de ideologistas radicais de cunho 
totalitário. 
2 - (Unicamp-SP [adaptado]) Leia os trechos dos textos abaixo: 
Após a Primeira Guerra Mundial, a República de Weimar teve controle muito limitado sobre as forças militares e 
policiais necessárias à manutenção da paz interna. No final, a República caiu em consequência dessa limitação, 
fragilidade explorada por organizações da classe média, as quais achavam que o regime parlamentar-republicano as 
discriminava e, assim, procuraram destruí-lo. 

ELIAS, Nobert. Os alemães. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. Adaptado. 

A exigência da anulação da “paz imposta” pelo tratado de Versalhes foi, ao lado do antissemitismo, o ponto mais 
importante na propaganda nazista durante a República de Weimar. 

GAY, Peter. A cultura de Weimar. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. Adaptado. 

Analise as afirmativas abaixo e indique a alternativa correta. 
I – Uma das exigências impostas no Tratado de Versalhes aos alemães foi o desmantelamento de suas forças 
armadas, sendo que seu exército não poderia ultrapassar 100 mil homens. 
II – O partido nazista se aproveitou do caos econômico e social para ascender ao poder, apontando soluções para o 
desemprego, em ações apoiadas na aliança com os capitalistas judeus. 
III – A República de Weimar consistiu na formação de um regime político parlamentarista, com ampla liberdade à 
participação partidária. Com esta formação pôde o partido nazista ascender ao poder no início da década de 1930. 
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
d) Apenas a afirmativa I está correta. 
 
 
 
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 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) Textos sugeridos: “República de Weimar” em www.historiadomundo.com.br , “Arquivo-História Econômica   e História 

de Empresas” e www.hehe.org.br e “A República de Weimar” em www.dw.com 

 

 

Bom Trabalho! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:profesadolfo@gmail.com
http://www.historiadomundo.com.br/
http://www.hehe.org.br/
http://www.dw.com/


                                E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                                      2 º BIMESTRE 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplinas 
envolvidas 

Sociologia Série: 3° Ensino Médio 

Professora Damiane Petrucci de Rezende 
Siles 

Semana: 10 a 14 de maio 

Tema da aula Diferença e desigualdade Equivalente: 2 aulas 

Conteúdo: Diferença e desigualdade 

Habilidades: Distinguir diferença de desigualdade. 

Atividade a ser realizada: 

Diferenças e desigualdades 

A diferença é uma característica do ser humano como ser social. Longe de formar uma cultura 
única/universal, a humanidade é feita de grandes diferenças históricas, culturais, identitárias, 
econômicas e políticas entre territórios, povos, leis, língua, arte, crenças, hábitos, comportamentos 
e organização social. Por meio da cultura/socialização, estabelece-se uma relação entre os 
indivíduos e a sociedade. É fundamental conhecer o passado, ou seja, a herança histórica de uma 
sociedade para entender a diversidade social presente em um povo. 

A desigualdade social é um processo existente dentro das relações da sociedade, presente em 
todos os países do mundo. É resultado das construções sociais, pois caracteriza um lugar aos 
desiguais, seja por questões econômicas, de gênero, de etnia, de crença, de origem ou classe 
social. As desigualdades sociais não são naturais, são construções sociais. Acontecimentos 
históricos como a colonização e a escravidão produzem contextos estruturais em que os indivíduos 
têm oportunidades de vida que são desiguais. 

1. Com base nas informações sobre diferença e desigualdade, montem dois painéis de 
imagens que representem essas duas expressões. 

 

 

 

Atenção! 

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

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. 

 

 



Exemplo - Painel sobre alimentação saudável  

 

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 
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