
 

                                               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: 24 a 28 de maio 

Temas da aula Estado em Karl Marx Equivalente: 2 AULAS 

Habilidade: 
Questionar o papel social do Estado e das leis 
 
Material de Apoio: 
CHAUÍ, Marilena. Introdução à Filosofia. São Paulo: Ed. Moderna. 2019. P. 371 – 377. 
 
Conteúdo: 
O Estado Liberal e a Crítica de Marx 
 
Atividade Contextualizada: 
Certamente você já deve ter ouvido nas discussões políticas. “Cala a sua boca, seu marxista que quer destruir a 
economia do país.” Ou, “suas ideias religiosas, são mais parecidas com a de um marxista.” Há, também, aquela: “esses 
universitários são todos marxistas que não querem estudar, nem trabalhar.” É interessante: marxismo ligado à 
economia; marxismo ligado à religião; marxismo ligado ao estudo e ao trabalho. E, aqui é necessário ter atenção. O 
que Marx fez foi uma análise crítica sobre o modelo, a concepção, a estrutura que dá base ao pensamento liberal que 
tem como resultado maior o capitalismo. Ele não apresenta um modelo de Estado, portanto, o marxismo é uma 
derivação das suas posições, e não uma estruturação feita por ele. Então, voltemos. Marx e a religião. Marx pensa o 
homem (espécie) a partir das suas condições materiais e históricas. Essas condições são determinantes e marcarão 
toda a vida das pessoas em suas relações. Isso contraria a ideia da filiação, da graça, da constituição espiritual divina 
presente no homem. Nesta condição, material e histórica, os bens que ele possui ou não possui faz com que ele ocupe 
um lugar na sociedade, cuja mobilidade é quase nula. Os bens materiais ou imateriais são conquistados segundo a 
posse dos meios de produção, mas quem não os têm, vende sua força de trabalho por um salário. Este nunca é 
suficientemente justo (a mais valia) mantendo o fosso entre as classes sociais. Aqui Marx critica o núcleo do 
capitalismo que é o lucro e, por tabela o liberalismo. No que se refere aos estudantes, de uma forma antagônica, ele 
estuda para referendar o modelo liberal-capitalista ou se opõe apontando as contradições do Estado.   

 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Produza um texto (dez a quinze linhas, com começo, meio e fim) pensando na sua condição de estudante e futuro 

trabalhador (segundo seu projeto de vida): As críticas de Marx lhe parece atuais? Procure justificar a sua posição. 

   

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 

mailto:jorgealveso@professor.educacao.sp.gov.br


 

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.   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    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: 24/05 a 28/05 

Tema da aula A GEOGRAFIA DAS RELIGIÕES Equivalente: 2 aulas 

 

Caderno do aluno 

Conteúdos:   Pluralidade religiosa do homem e da sociedade 

Habilidade: Analisar os principais elementos de identificação entre as religiões mundiais; Identificar os principais 

fundamentos histórico-geográficos e a distribuição das principais religiões monoteístas e politeístas em escala 

mundial. 

 

Contextualização 

A Geografia, ao abordar o tema das religiões, procura compreender a dinâmica do fenômeno da fé, da pluralidade 

religiosa do homem e da sociedade. E ainda, busca quantificar e identificar os espaços das denominações religiosas, 

com abordagens teóricas do que é o sagrado e o profano nestes territórios, na tentativa de convencer as pessoas de 

que existe um ser maior (ou seres maiores) que criou tudo e controla tudo. Dentre a literatura que aborda temas sobre 

as religiões, percebe-se a preocupação destas com as diferentes crenças que ocupavam uma mesma região, pois a 

religião se apresentava como uma prática humana na qual seus usos e costumes descreviam a que povo e/ou religião 

pertencia.  

 

Atividade a ser realizada: 

ATIVIDADE 4: LEITURA E ANÁLISE DE TABELA E GRÁFICO, página 113, e reponder questões a. b, c da página 114. 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Caderno do aluno " São Paulo Faz Escola". 

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

 

Data de entrega 

31/05 

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

Dúvidas 988103004 

 

 

 



 

                              E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                      2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina HISTÓRIA Série: 3º A, B, C 

Professor ADOLFO Semana: 24 a 28 de maio 

Tema da aula Revolução Russa (parte I) Equivalente:  02 aulas 

Habilidades: Interpretar realidades histórico-sociais a partir de conhecimentos sobre a economia e as práticas sociais 
e culturais. 
 
Conteúdo: Apresentar a situação social da Rússia pré-revolucionária e os motivos desencadeadores da Revolução 
Russa.  Identificar o conjunto de eventos sociais e políticos que alteraram a estrutura do país em que a Monarquia 
Autocrática foi substituída por um Governo Provisório e, depois, houve a formação e consolidação da União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
 
A Revolução Russa foi um conjunto de eventos sociopolíticos no país, ocorridos em 1917. Anteriormente, a Rússia 
possuía estruturas atrasadas em relação ao resto do mundo, tanto no campo econômico quanto político. A monarquia 
absolutista e a recém-formada classe trabalhadora são pontos importantes desse cenário. 
A Rússia vivia sob o modelo Czarista, uma monarquia absolutista associada à autocracia. Este modelo era sustentado 
pela nobreza rural (aristocracia) e tinha apoio do clero ortodoxo. O “Czar” era o rei e este título veio de uma adaptação 
da palavra “César”, usada no Antigo Império Romano. 
O sistema russo era baseado na produção agrícola feudal e estava iniciando a primeira fase de industrialização. Além 
disso, abrigava a maior população da Europa, que vivia em pobreza porque os senhores das terras cobravam altos 
impostos em troca de proteção militar. 
A Rússia vivia sob o modelo Czarista, uma monarquia absolutista associada à autocracia. Este modelo era sustentado 
pela nobreza rural (aristocracia) e tinha apoio do clero ortodoxo. O “Czar” era o rei e este título veio de uma adaptação 
da palavra “César”, usada no Antigo Império Romano. 
O sistema russo era baseado na produção agrícola feudal e estava iniciando a primeira fase de industrialização. Além 
disso, abrigava a maior população da Europa, que vivia em pobreza porque os senhores das terras cobravam altos 
impostos em troca de proteção militar. 
Trajetória do Governo Russo: 
a) 1858 – 1881: Alexandre II  
O Czar tinha consciência da necessidade das reformas modernizadoras e realizou a abolição da servidão agrária, 
distribuição de terras inutilizadas para camponeses, incentivou o ensino básico, deu autonomia às universidades e às 
províncias. Sofreu forte oposição da nobreza. 
A tensão social permaneceu porque faltavam recursos técnicos para os agricultores e a fome continuava. Com a 
autonomia das universidades as ideias liberais e socialistas entraram no país. Um grupo que era contrário à monarquia 
assassinou o Czar. 
b) 1881 – 1894: Alexandre III   O Czar tinha consciência da necessidade das reformas modernizadoras e realizou 
a abolição da servidão agrária, distribuição de terras inutilizadas para camponeses, incentivou o ensino básico, 
deu autonomia às universidades e às províncias. Sofreu forte oposição da nobreza. 
A tensão social permaneceu porque faltavam recursos técnicos para os agricultores e a fome continuava. Com a 
autonomia das universidades as ideias liberais e socialistas entraram no país. Um grupo que era contrário à monarquia 
assassinou o Czar. 
Após o assassinato, a aristocracia uniu-se ao novo czar, Alexandre III. Ele retomou o absolutismo com todas as 
forças, investiu no poder da polícia do governo (Okhrana) e controlou todos os setores educacionais e midiáticos.  
A recém industrialização era desfrutada somente pelos nobres, surgindo uma classe trabalhadora miserável. Com a 
chegada das ideias revolucionárias, surge o Partido Operário Social-Democrata Russo (POSDR) que foi posto na 
ilegalidade.  

https://beduka.com/blog/materias/historia/diferenca-entre-monarquia-e-republica/
https://beduka.com/blog/materias/historia/diferenca-entre-monarquia-e-republica/
https://beduka.com/blog/materias/historia/o-que-e-autocracia/
https://beduka.com/blog/exercicios/historia-exercicios/exercicios-sobre-imperio-romano/
https://beduka.com/blog/materias/historia/principais-caracteristicas-feudalismo/
https://beduka.com/blog/materias/historia/primeira-revolucao-industrial/
https://beduka.com/blog/materias/historia/o-que-e-autocracia/
https://beduka.com/blog/exercicios/historia-exercicios/exercicios-sobre-imperio-romano/
https://beduka.com/blog/materias/historia/principais-caracteristicas-feudalismo/
https://beduka.com/blog/materias/historia/primeira-revolucao-industrial/


c)1894 – 1918: Nicolau II, o último Czar 
O sucessor facilitou a entrada de capitais estrangeiros para promover a industrialização e mudanças na 
infraestrutura, mas somente nos centros urbanos populosos. Com as más condições de trabalho, o socialismo ganhou 
força e surgiram os Sovietes, uma organização trabalhista marxista. 
Havia inúmeras revoltas violentas nas ruas e o Czar mandou reprimi-las também com violência. O estopim foi quando 
uma marcha coletiva e pacífica se dirigiu ao palácio e foi baleada pela guarda imperial. Este episódio ficou conhecido 
como Domingo Sangrento. 
Diante da pressão revolucionária, o czar promulgou uma Constituição e permitiu a convocação de eleições para 
a Duma (Parlamento). A Rússia tornava-se assim uma monarquia constitucional, embora o czar ainda concentrasse 
grande poder, e o Parlamento tivesse uma atuação limitada. 
Na realidade, o governo ganhou tempo e organizou as reações contra as agitações sociais e os sovietes. Estes eram 
assembleias de operários, soldados ou camponeses que se organizaram após a Revolução de 1905. 
Durante a Primeira Guerra Mundial, como membro da Tríplice Entente, a Rússia lutou ao lado da Inglaterra e da França, 
contra a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. 
No entanto, o exército russo encontrava-se despreparado para o confronto. As consequências foram derrotas em 
várias batalhas que deixaram a Rússia enfraquecida e economicamente desorganizada. 
 
Atividade a ser realizada:  Leia o texto acima e resolva os seguintes questionamentos: 
 
1 – Faça uma pesquisa e anote o significado da palavra “bolchevique” 
 
2 - Leia o texto a seguir. 
“Que a Rússia czarista estava madura para a revolução, merecia muitíssimo uma revolução, e na verdade essa 
revolução certamente derrubaria o czarismo, já fora aceito por todo observador sensato do panorama mundial 
desde a década de 1870” – Eric J. Hobsbawn 
a) Com base nessa afirmação, destaque a situação econômica da Rússia antes que o processo revolucionário de 1917 
acontecesse. 
 
3 -(PUC-Campinas) "... derrotas na guerra, deserções, motins militares contra os superiores, greves nas fábricas, falta 
de gêneros alimentícios e combustíveis nas principais cidades, queda na produção, aviltamento dos salários, 
incapacidade governamental, desemprego e crescente miséria das massas." 
O quadro descrito no texto conduziu à: 
a) crescente insatisfação da burguesia russa em relação ao governo do Czar. 
b) entrada da Rússia na I Grande Guerra. 
c) Segunda Guerra Mundial em 1939. 
d) Revolução Russa em 1917. 
 
4 - (UFJF) Sobre o contexto social da Rússia, anterior à Revolução Bolchevique de 1917, é incorreto dizer que: 
a) a grande massa da população era camponesa, reflexo das condições econômicas e sociais anteriores, havendo 
grande concentração fundiária nas mãos de poucos. 
b) a industrialização estava restrita a poucas cidades, como Moscou e São Petersburgo, e fora financiada, em grande 
parte, pelo capital europeu ocidental. 
c) apresentava uma burguesia forte e organizada, com um projeto revolucionário amadurecido, que defendia, entre 
outros aspectos, a criação de uma República no lugar do governo czarista. 
d) o proletariado enfrentava péssimas condições de vida nas cidades, fruto dos baixos salários, mas dispunha de um 
certo grau de organização política, que possibilitava sua mobilização. 
 
5 - Durante as últimas décadas do século XIX, o Estado Russo promoveu um rápido processo de industrialização em 
algumas localidades do país. Sobre a origem desses investimentos é correto afirmar que: 
a) Eram investimentos provenientes da riqueza acumulada pela nobreza; 
b) Eram investimentos realizados pela burguesia russa; 
c)  Eram investimentos realizados por empresas estrangeiras; 
d)  Eram investimentos provenientes do próprio Estado. 
 
6 - Em 1860, o czar Alexandre II executou uma medida que alterava a situação social vivida há vários séculos por 
grande parte da população russa. Indique abaixo qual foi esta medida: 
a)  Abolição do sistema de servidão; 

https://beduka.com/blog/materias/filosofia/principais-ideias-karl-marx/
https://www.todamateria.com.br/primeira-guerra-mundial/


b)  Distribuição das terras da Igreja Ortodoxa; 
c)  Liberdade de organização de partidos políticos; 
d)  Criação do Parlamento Russo, a Duma. 
 
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 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:profesadolfo@gmail.com


                                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: 24 a 28 de maio 

Tema da aula Qual a importância da participação 
política? 

Equivalente: 2 aulas 

Conteúdo: Movimentos sociais 

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

1º Leia o texto com atenção. 

Qual é a importância da política? 

A política se estende para além dos partidos políticos, das eleições e dos governos. Por isso devemos compreender a 
importância de movimentos sociais para obtenção e manutenção de direitos, para fiscalização de governos, em suas 
três formas (legislação, executivo e judiciário), ou mesmo para checar onde os governos prestam um serviço precário. 

Os movimentos sociais são ações coletivas mantidas por grupos organizados da sociedade que visam lutar por alguma 
causa social. Em geral, o grito levantado pelos movimentos sociais representa a voz de pessoas excluídas do processo 
democrático, que buscam ocupar os espaços de direito na sociedade. Os movimentos sociais são de extrema 
importância para a formação de uma sociedade democrática ao tentarem possibilitar a inserção de cada vez mais 
pessoas na sociedade de direitos. 

2º Levando em consideração o conceito de movimento social faça uma pesquisa sobre um dos movimentos sociais 
abaixo relacionados: 

1- Movimento Sem Terra 
2- Movimento Feminista 
3- Movimento Negro 
4- Movimento Ambientalista 
5- Movimento LGBT 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  
1. Encaminhe as pesquisas 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


 

 

 

 


