
 

                                               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: 17 a 21 de maio 

Temas da 
aula 

O homem como ser político – A 
desigualdade entre os homens como 
desafio da política. (CSPFE) 
Como surgiu o Estado – os 
contratualistas (CMSP) 

Equivalente: 2 AULAS 

Habilidade: 
Questionar o papel social do Estado e das leis 
 
Conteúdo: 
O Estado 
 
Contextualização: 
A aula dessa semana traz novidades, mas ao mesmo tempo é uma aplicação prática do que vem sendo trabalhado a 
partir das observações sobre os discursos: filosófico, religioso, mitológico, científico em meio ao senso comum. Que 
se tenha presente que os discursos são compostos por um tipo de conhecimento que possibilita a leitura do mundo, 
ao mesmo tempo que é resultado desta leitura. Na condição de estudantes do ensino médio, pessoas envolvidas com 
os estudos e pesquisas, participamos desse processo de construção de conhecimento e leitura de mundo para melhor 
vivermos nossas vidas individualizadas, e a vida em grupo social. Nesse sentido, é necessário que se tenha presente 
que esse processo de conhecimento é intelectual, é ético/moral, passa pela estética, mas é fundamentalmente, 
político. Político no sentido das relações que as pessoas criam entre si, tal como ensina Hannah Arendt (1906-1975). 
Ela escreve, [...] política segundo certos atributos comuns essenciais existentes em, ou abstraídos de, um absoluto 
caos de diferenças. (2008, p. 145). Atenção especial para as expressões: segundo certos atributos comuns essenciais. 
E, absoluto caos de diferenças. Note que os indivíduos diferentes buscam atributos que são comuns a todos. Eis, aqui 
o desafio da política que todos estão convidados a participar e para tanto se faz necessário o bom uso do discurso. 

 
Exercitando a identificação de discursos 
 Texto 1. 
Rio de Janeiro - Agora é lei: o projeto que institui no Estado do Rio o nebuloso "Programa de Resgate de Valores Morais, Sociais, 
Éticos e Espirituais" foi sancionado na quinta-feira (17) pelo governador Sérgio Cabral (PMDB). A responsável pela iniciativa é a 
deputada Myrian Rios (PSD), atriz e missionária católica do movimento de renovação carismática. 
Nesta sexta-feira, a chamada "lei dos bons costumes" foi um dos assuntos mais comentados - e criticados - no Twitter entre 
usuários brasileiros. A finalidade do programa não está clara. Na justificativa do projeto apresentada à assembleia e divulgada 
nesta sexta pela deputada em redes sociais, ela afirma que a sociedade "vem cada dia mais se desvencilhando dos valores morais, 
sociais, éticos e espirituais", acrescentando que, sem eles, "tudo é permitido, se perde o conceito do bom e ruim, do certo e 
errado". 
"Perde-se o critério do que se pode e deve fazer ou o que não se pode. Estamos vivendo em um mundo onde o egoísmo e a 
ganância são predominantes", diz Myrian. 

O texto da lei estabelece que o programa deverá envolver "diretamente a comunidade escolar, a família, 
lideranças comunitárias, empresas públicas e privadas, meios de comunicação, autoridades locais e 
estaduais, organizações não governamentais e comunidades religiosas" na chamada revisão dos valores. 

Lei estabelece "Programa de Resgate de Valores Morais" | Exame  

 
Exercício 1. (Deixe no seu caderno, usaremos na aula do dia 20/05) 

1. Qual é o assunto central desta reportagem? 
2. Você consegue identificar e dizer quais são os dois discursos apresentados nesta reportagem? 

 
 

https://exame.com/noticias-sobre/twitter
https://exame.com/brasil/lei-estabelece-programa-de-resgate-de-valores-morais/


Texto 2.  
O ESTADO, A EDUCAÇÃO E A REGULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS JOÃO BARROSO* RESUMO: O presente artigo tem como 
principal finalidade analisar e debater a evolução da intervenção do Estado na educação no quadro das transformações que 
ocorrem, em diferentes países, na regulação das políticas e da ação públicas. Partindo da elucidação do conceito de regulação, 
apresento um modelo interpretativo para análise dos processos de regulação em educação, identificando, em seguida, as 
principais convergências e divergências que se verificam, em alguns países europeus, neste domínio, nomeadamente no que se 
refere à emergência de modelos de regulação pós-burocráticos. A parte final do artigo é consagrada à discussão do papel do 
Estado na defesa e promoção da escola pública, tendo em conta as evoluções que foram detectadas nos modos de governação e 
coordenação das políticas e da ação públicas em educação. 

O Estado, a educação e a regulação das políticas públicas (readcube.com) 
 

Exercício 2. (Deixe no seu caderno, usaremos na aula do dia 20/05) 
1. Qual é o assunto central desta reportagem? 
2. Você consegue identificar a polêmica apresentada neste artigo? 

 
 
PARA SER ENTREGUE:  
Organize um pequeno texto (com começo, meio e fim) dizendo sobre o papel do Estado e do Governo na vida das 
pessoas. Onde fica o limite entre o Estado e o Governo e a vida do indivíduo e do grupo social? 
   
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. 
 
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 a 157. SEDUC – SP. 
CHAUÍ, Marilena. Introdução à Filosofia. São Paulo: Ed. Moderna. 2019. P. 343 – 391. 

 

https://www.readcube.com/articles/10.1590%2Fs0101-73302005000300002
mailto:jorgealveso@professor.educacao.sp.gov.br


                                      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: 17/05 a 21/05 

Tema da 
aula 

CMSP- O “choque de civilizações” no 
mundo contemporâneo – parte 1  
MEET-Caderno do aluno-CHOQUE DE 
CIVILIZAÇÕES? 

Equivalente: 2 aulas 

CMSP 

Habilidade- Analisar o contexto de surgimento e o significado da expressão “choque de civilizações” no mundo 

contemporâneo 

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

 

Caderno do aluno “São Paulo faz Escola” 

Conteúdos:  Conflitos da atualidade  

Habilidade: Analisar o contexto de surgimento e o significado da expressão “Choque de civilizações” no 

mundo contemporâneo.  

 

Objetivo 

Perceber as nuances para compreender de forma ampla os conflitos entre Ocidente 
e Oriente. 
 

Atividade a ser realizada: 

ATIVIDADE 2: LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO E IMAGEM. 

Sobre o contexto geopolítico e o surgimento do significado da expressão “Choque de Civilizações”, propomos 

a leitura do texto a seguir:  

A Teoria do Choque de Civilizações. 

A partir do final do período chamado Guerra Fria (1947-1991), a reorganização do sistema políticoeconômico mundial 

caracterizou-se por conflitos que ganharam visibilidade devido aos movimentos das principais hegemonias da época. 

Paralelamente a uma nova ordem mundial, surgem diversas análises na tentativa de se compreender o verdadeiro 

motivo desses conflitos. O cientista político Samuel P. Huntington formulou uma teoria, em 1993, chamada “Choque 

de Civilizações”, publicada na revista Foreign Affairs. Nessa teoria, ele descreve que os principais motivos dos conflitos 

no PósGuerra Fria têm como pano de fundo as identidades culturais e religiosas dos diferentes povos, baseando-se 

em conceitos das ciências humanas relacionados à dimensão espacial e cultural. Na contramão desta teoria, Edward 

Said apresenta críticas à tese de “Choque de Civilizações”, fundamentando-se na perspectiva de que Huntington trata 

a cultura como algo imutável e homogêneo,visto que não leva em conta as alterações existentes dentro de cada uma. 



Said salienta que há uma rigorosa separação entre as culturas, não levando em conta os fluxos que caracterizam o 

mundo atual, e isso torna impossível a qualquer um, ou a qualquer cultura, manter-se isolado das outras (como, por 

exemplo, as imigrações, migrações, as misturas e o intercâmbio de cultura). 

Texto elaborado especialmente para o São Paulo Faz Escola. 

Responda 

a) Quais críticas Edward Said faz à teoria de Huntington? 

b) Os conflitos que você viu nos últimos anos têm alguma ligação com a teoria do “Choque de Civilizações”? 

Comente. 

 

Manifestação em relação ao atentado sofrido pelo jornal satírico francês Charlie Hebdo em 7 janeiro de 2015, na cidade de Paris. 

Reportagem, "Pelo menos 12 pessoas morreram e 11 ficaram feridas em um tiroteio em Paris nesta quarta-

feira (7). O crime aconteceu no escritório do jornal satírico "Charlie Hebdo", que já havia sido alvo de um 

ataque no passado após publicar uma caricatura do profeta Maomé". 

Observe a imagem acima e responda às questões. 

c) Existe uma a relação entre a imagem e o texto “A Teoria do Choque de Civilizações”? Justifique. 

d) Qual é o “pano de fundo” gerador do conflito retratado na imagem?  

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Caderno do aluno página 108, 109  

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

 

Data de entrega 

24/05 

Enviar as atividades, preferencialmente, via e-mail 3anoarvgeografia@gmail.com 

Dúvidas 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: 3º A, B, C 

Professor ADOLFO Semana: 17 a 21 de maio 

Tema da aula (CMSP) Socialismo(s): 
definições e conceitos 
históricos. 

Equivalente:  02 aulas 

 
 

Habilidades: Interpretar realidades histórico-sociais a partir de conhecimentos sobre a economia e as 
práticas sociais e culturais. 
 
Conteúdo: 1 - Apresentar a partir da definição clássica de “Socialismo” para explorar suas múltiplas 
variantes no curso da História Contemporânea.   
                    2 – Apresentar a relação entre capital e trabalho no plano político e social. 
 
O socialismo é um sistema político e econômico baseado na igualdade. 
Por isso, ele propõe a distribuição igualitária de renda, extinção da propriedade privada, socialização dos 
meios de produção, economia planificada e, além disso, a tomada do poder por parte do proletariado. 
O socialismo visa uma sociedade sem classes, onde bens e propriedades passam a ser de todos. O 
objetivo é acabar com as grandes diferenças econômicas entre os indivíduos, ou seja, a divisão entre 
pobres e ricos. 
O socialismo surgiu no século XVIII como forma de repensar o sistema vigente, neste caso, o capitalismo. 
A adoção do ideário socialista por um país inteiro ocorreu pela primeira vez no século XX, na Rússia, que, 
em 1922, unificada a outros países, formou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi 
agregando países do Leste Europeu. 
 O primeiro estudioso a utilizar o termo socialismo foi Henri de Saint Simon (1760-1825), filósofo e 
economista francês. 
Ele propôs a criação de um novo regime político-econômico, no qual os homens repartissem os mesmos 
interesses e recebessem adequadamente pelo seu trabalho. Tudo isso, pautado no progresso industrial e 
científico.  É o chamado Socialismo Utópico. 
Karl Marx criticava esse tipo de modelo. Para ele, o socialismo utópico apresentava os ideais de uma 
sociedade justa e igualitária mas não explorava as ferramentas nem o método para que os objetivos fossem 
atingidos. 
Atualmente, os Estados que conservam total ou parcialmente estas características seriam: República 
Moldava da Transnístria, República Popular da China, a República de Cuba, a República Democrática 
Popular da Coreia do Norte, a República Democrática Popular do Laos, e a República Socialista do Vietnã. 
1 -Características do Socialismo Utópico, primeira metade do século XIX: Reforma do Capitalismo, 
Cooperativas e Associações e Responsabilidade Social. 
2 - Características do Científico, da segunda metade do século XIX e século XX (Marxista-Leninista): 
Revolução Proletária, Estatização da Economia e Abolição das classes sociais. 
3 - Característica da Social-Democracia, pós Segunda Guerra Mundial: Política públicas voltadas à inclusão 
e oportunidades financiadas por impostos. 
O anarquismo é um sistema político, filosófico e ideológico que defende a ausência de governo, o fim do 
capitalismo e de qualquer autoridade. 
Sua origem está nas ideias iluministas de Rousseau e no socialismo de Marx e Engels.    
O anarquismo surge no século XIX, proposto pelo filósofo e político inglês William Godwin (1756-1836), 
que sugere um novo sistema político e econômico distinto do capitalista liberal que imperava desde a 
Revolução Industrial. 
Para Godwin, a sociedade poderia viver sem as leis e restrições de um governo. Para alcançar este 
objetivo, propunha o fim da propriedade privada e da divisão de classes sociais. 



Ele também sugeria o fim do Estado e das instituições em geral, como a religião, que segundo ele, eram a 
fonte do autoritarismo, opressão e dominação. 
Para os anarquistas, a regulação da sociedade iria ocorrer através de assembleias ou talvez, essas nem 
seriam necessárias. Afinal, o indivíduo seria consciente daquilo que prejudica a vida em comum e do que a 
favorece. 
Anarcocomunismo (também chamado de anarquia comunista ou comunismo libertário) é uma vertente do 
anarquismo que advoga por uma sociedade sem classes, sem Estado e sem propriedade privada dos meios 
de produção, na qual os frutos do trabalho seriam distribuídos de acordo com as necessidades de cada 
indivíduo, de acordo. 
Comparação: Anarquismo - é um sistema de governo que dispensa a atuação do Estado, em todos os 
aspectos. Socialismo - sistema de governo em que o papel do Estado é fundamental para o andamento da 
atividade produtiva. 
 
Atividade a ser realizada:  
A-Elabore uma pesquisa, em páginas da Internet, para uma aula invertida: Os Rothschild (1- origem da 
família; 2 - relação com Napoleão; 3 - a expansão pela Europa; 4 – relação com a nobreza europeia; 5 – 
relação com a Primeira Guerra Mundial; 6 – relação com os últimos governantes brasileiros). Esta atividade 
não é para ser enviada no meu e-mail mas para ser discutida na aula no MEET. 
 
1 -  (Mackenzie-SP) “Para nós, a autoridade não é necessária à organização social; ao contrário, 
acreditamos que ela é sua parasita, que impede sua evolução e utiliza seu poder em proveito de uma certa 
classe que explora e oprime as outras. Enquanto houver harmonia de interesses em uma coletividade, 
enquanto ninguém quiser ou puder explorar os outros, não haverá marca de autoridade […]”Enrico 
Malatesta”. 
A respeito da doutrina professada por Enrico Malatesta, é correto afirmar que: 
a) ambicionava construir uma ciência da natureza humana, não estabelecia distinção entre ciência física e 
ciência social e identificava a teoria moral, religiosa e política existente como o principal obstáculo à 
realização das leis da harmonia.  
b) afirmava que, após a revolução, os trabalhadores estabeleceriam a ditadura do proletariado e, mais 
tarde, com o crescimento da produção e da riqueza, o próprio socialismo daria lugar ao comunismo, 
sociedade na qual não existiriam classes sociais e o Estado. 
c) considera que o Estado e a propriedade privada são a fonte de todos os males sociais e devem ser 
substituídos por uma sociedade de homens livremente associados, sem leis codificadas, sem polícia, sem 
tribunais ou forças armadas. 
d) acreditava que o Estado, a Igreja e a burguesia financeira e industrial seriam extintas lentamente, sem a 
necessidade de lutas sociais, ao longo do processo histórico do desenvolvimento do socialismo e de sua 
transição para a sociedade anarquista. 
 
 2 -(UFRN/2006) Nas primeiras décadas do século XX, o socialismo e o anarquismo foram as duas 
tendências políticas que se destacaram no movimento operário brasileiro. Embora tivessem um ideal 
comum – a defesa do proletariado –, socialistas e anarquistas apresentavam profundas divergências. 
Entre essas divergências, está o seguinte fato: 
a) os socialistas defendiam a participação dos trabalhadores em campanhas políticas visando superar o 
capitalismo, enquanto os anarquistas defendiam que a superação do capitalismo viria pela instauração do 
caos na sociedade. 
b) os socialistas defendiam a existência de um só partido, que unificasse as lutas dos trabalhadores, 
enquanto os anarquistas eram a favor da existência do pluripartidarismo. 
c) os socialistas defendiam a organização da classe em um partido político, enquanto os anarquistas se 
recusavam a participar de qualquer organismo que estes considerassem burguês. 
d) os socialistas defendiam eleições livres e tinham o parlamento como espaço principal para o debate das 
suas estratégias de luta, enquanto os anarquistas tomavam suas decisões em assembleias. 
 
3 - (UFPEL RS/2006) 
As ideias de Proudhon (1809-1865) 
– A propriedade é um roubo e a mãe da tirania; 
– Quem quer que ponha as mãos em mim com a intenção de governar-me é um usurpador e um tirano; 
caracterizam o: a) Comunismo.  b) Liberalismo.  c) Socialismo.  d) Anarquismo. 
 
4 - [FUVEST-SP] O que ocorreu na União Soviética em decorrência das mudanças sociopolíticas 
instauradas pela Revolução Russa de 1917? 

https://www.mackenzie.br/
https://www.ufrn.br/
https://portal.ufpel.edu.br/


a) Estatização dos principais meios de produção. 
b) Legalização do sistema pluripartidarista. 
c) Criação de latifúndios. 
d) Eliminação de diferenças culturais e religiosas dos diversos grupos étnicos. 
 
5 - [UFAL] Mudanças trazidas pela Revolução Industrial provocaram novas reflexões sobre a sociedade e 
seu comportamento. Karl Marx, um dos pensadores marcantes do século XIX, nas suas reflexões: 
a) reconhecia a falta de justiça social, devido aos exageros do sistema capitalista que incentivava a 
exploração das classes desfavorecidas. 
b) defendia a necessidade de ampliar a intervenção do Estado na gestão da economia, a fim de pôr fim 
aos sistemas parlamentares europeus. 
c) propunha a luta da sociedade para negar as mudanças sociais, admitindo a volta aos princípios do 
mercantilismo. 
d) restringia, às classes sociais urbanas, os planos de crescimento da sociedade europeia e de uma 
melhor qualidade de vida. 
 
 
  

 
Instrumento para verificação da aprendizagem: 

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 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) Textos sugeridos: “Socialismo” e “Anarquismo” em www.todamateria.com.br , “O que é socialismo” em 

www.politize.com.br e “Anarquismo” em www.descomplica.com.br 

 
 
 

 Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:profesadolfo@gmail.com
http://www.todamateria.com.br/
http://www.politize.com.br/


                                E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

2º BIMESTRE 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplinas 
envolvidas 

Sociologia Série:  3º Ensino Médio 

Professora Damiane Petrucci de Rezende 
Siles 

Semana: 17 a 21 de maio 

Tema da aula Formação da diversidade 
brasileira e Cidadania 
 

Equivalente: 2 aulas 

Conteúdo: A formação da diversidade crítica. 

Habilidades: Sensibilizar-se em relação às tensões que ocorreram na formação da diversidade 
brasileira.  

1º Leia o texto com atenção. 

Identidade brasileira  

A construção do conceito de Identidade Brasileira é um desafio que deve levar em conta a 
multiplicidade histórico-cultural do país.  

A Identidade Brasileira é um conceito que tenta unificar critérios de identificação e 
pertencimento comuns entre os cidadãos brasileiros. Essa tarefa é bastante desafiadora se 
levarmos em conta os elementos culturais, históricos e sociais que compõem a nação. 
Possuímos uma língua comum e um passado colonial, contudo, a história do país não se 
passou de maneira homogênea no aspecto da espacialidade e, muito menos, do ponto de 
vista do progresso e acesso aos direitos.  

Quais seriam as características do povo brasileiro?  

Observando a população brasileira pelos aspectos comuns que possam constitui-la, é 
possível pensá-la a partir de uma identificação cultural, em que a música ou tradições 
religiosas possam exercer maior peso. Todavia, a grande extensão territorial e as diferentes 
origens da população fazem com que tenhamos também uma enorme diversidade cultural.  

A religião católica, originária dos colonizadores europeus, embora durante muitos anos 
tenha sido absoluta maioria, não é a única. Os brasileiros professam religiões de matriz 
africana, os indígenas possuem seus próprios cultos e divindades, além de haver uma 
infinidade de denominações religiosas cristãs além da católica. A constituição do povo 
brasileiro é multiétnica, tendo em vista a variedade de grupos que constituíram a nossa 
população. Além do nativo indígena, o africano e o europeu colonizador, imigrações 
importantes, como a italiana, japonesa e árabe, contribuíram, e muito, para ampliar ainda 
mais a enorme diversidade histórico-cultural brasileira.  

Outro fator mais recente que dificulta ainda mais a tentativa de concepção de uma 
identidade brasileira una é o processo de globalização e uniformização das culturas que 
têm ocorrido em todo o mundo. O acesso à cultura mundial tem uniformizado 
comportamentos, hábitos e trajetórias tanto nos aspectos econômicos quanto nos culturais 
e sociais.  

Portanto, a brasilidade, a identificação do brasileiro com os outros filhos do mesmo território, 
é uma questão muito mais de pertencimento, afetividade e simpatia individual do que um 
conceito social construído e fundado em critérios únicos. A identidade brasileira, em 
oposição à unificação de características, pode ser, sim, compreendida pela diversidade 
histórica, cultural e social de seu povo.  



 

2º Com base no texto e no seu conhecimento prévio, responda:  

 

1- Quais são os elementos que justificam a diversidade cultural brasileira?  
2- Quais são os fatores que dificultam a concepção de uma “Identidade 

Brasileira”?  
3- Como você define a expressão “brasilidade”?  
4- Explique a frase:  

A constituição do povo brasileiro é multiétnica.  
 
Instrumento para verificação da aprendizagem:  

1. Encaminhe as respostas da atividade pelo e-mail dami.petrucci@gmail.com até o dia 21/05 
2. O aluno em estudo remoto, sem acesso, poderá entregar a atividade na escola. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dami.petrucci@gmail.com

