
E. E. DR. ALFREDO REIS VIEGAS 

2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Filosofia Série: 1º Ensino Médio 

Professor Damiane Petrucci de Rezende 
Siles 

Semana: 07 a 11 de junho 

Tema da aula Os impactos do capitalismo no 
mundo contemporâneo. 

Equivalente:  02 aulas 

 
Habilidade: 
(EM13CHS103) Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos 
políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de 
dados e informações de diversas naturezas (expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, gráficos, mapas, tabelas, tradições orais, entre outros). 
 
Material de Apoio 
1. Caderno Currículo em Ação – vol. 2 (páginas 283 e 284) 
2. Livro didático – Iniciação à Filosofia, de Marilena Chauí (disponibilizado pela escola) 
 
Conteúdo: 
A civilização científica e tecnológica em diferentes contextos: na ética e na liberdade, na cultura e na 
religião. 
 
Atividade Contextualizada: 
Durante o bimestre vamos procurar articular alguns aspectos do capitalismo com o desenvolvimento 
científico. Sabemos que a ciência e a tecnologia avançam o tempo todo. Mas, por que elas avançam e 
quais pesquisas científicas têm recebido mais investimentos? Quais os impactos dessas pesquisas para 
a sociedade? Quem se beneficia dela? Esses são alguns dos questionamentos que iremos refletir 
durante essa semana. 

 

Atividades – Adaptações de atividades propostas no Caderno Currículo em Ação - vol.2, págs. 283 
e 284 

1º Momento: 

1) Observe com atenção a imagem abaixo e crie uma história usando toda sua criatividade. 
Algumas indagações podem auxiliar na elaboração do texto: Ao observar a imagem, que 
sentimentos ela transmite? O que será que a pessoa da imagem está pensando? O que a 
pessoa observa e por quê? Quais seus desejos, anseios ou preocupações? 



 

2º Momento 

Desde os tempos primórdios, o ser humano contempla o universo buscando compreender algo. 
Existem mistérios que até hoje o homem busca entender e desvelar. Se hoje vivemos em uma 
civilização científica e tecnológica, é devido a curiosidade e a busca continua pelo conhecimento. 
Alguns nomes marcaram a história da Filosofia e da Ciência, entre eles estão Aristarco de Samos, 
Nicolau Copérnico, Giordano Bruno. Esses homens contribuíram para a transformação do 
conhecimento. Sabemos que o conhecimento é libertador e que o homem continuamente se 
encontra nessa busca.  

Escolha um dos filósofos acima citados e faça uma pesquisar sobre quem ele foi, em que época e 
lugar viveu, qual o período de investigação filosófica que pertenceu, quais os campos de investigação 
filosófica atuou e quais foram as suas contribuições para a Filosofia e a Ciência. Após a pesquisa, 
respondam: 

1) Quais contribuições este pensador trouxe para a evolução da ciência? 

2) Suas descobertas foram significativas e importantes para civilização científica tal qual conhecemos 
hoje? Por quê? 

 
Instrumento para verificação da aprendizagem:  

1. Encaminhe as respostas das questões propostas, preferencialmente até o dia 14 de junho, 
pelo e-mail dami.petrucci@gmail.com 

2. O aluno em estudo remoto, sem acesso, poderá entregar a atividade na escola até o dia 14 
de junho 

 
 
  

mailto:dami.petrucci@gmail.com


 

E. E. DR. ALFREDO REIS VIEGAS 

2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Geografia Série: 1º A, B, C, D E.M. 

Professor Fabiana Semana: 07/06 a 11/06 

Tema da aula Cultura: equilíbrios e 
desequilíbrios entre o local e o 

global 

Equivalente:  02 aulas 

 

Habilidade: 
(EM13CHS104) - Analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial de modo a identificar 
conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de 
diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço. 
 
Material de Apoio 
Caderno do aluno Currículo em Ação – Vol. 2   
 
Conteúdo: 
Patrimônio natural, a conservação e o papel do turismo sustentável 
 
Atividade Contextualizada 
O Roteiro dessa semana traz como tema Cultura: equilíbrios e desequilíbrios entre o local e o global. 
A Situação de aprendizagem tem como objetivo discutir a preservação do patrimônio natural por meio 
da atividade turística, que é continuação do que foi falado nas aulas anteriores. Na atualidade vemos 
situações de problemas ambientais, climáticos, que nos remetem a pensar na origem deles. 
Assim nossa aula abordará os conceitos de patrimônio natural e patrimônio cultural. 
 
Atividade a ser realizada 
1°MOMENTO– página 242, 243, 244 - atividades a, b, c, d  
 
Instrumento para verificação da aprendizagem:  
-Leitura e análise de textos e imagens 
-Responder questões 
 
Data de entrega, dúvidas, e-mail para entrega das atividades 
14/06, 13 988103004, 1anogeografiaarv@gmail.com 
 
Obs.:  Os alunos que não possuem comunicação via internet, deverão retirar e entregar os roteiros na 
escola com os seguintes dados: 
 
Nome, semana (de 07/06 a 11/06), Roteiro de geografia, série, data da entrega. 
  



E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina HISTÓRIA Série: 1º A, B, C, D 

Professor ADOLFO Semana: 07 a 11 de junho 

Tema da aula (CMSP) Capitalismo em xeque 
século XIX. 

Equivalente:  02 aulas 

 

Habilidades: (EM13CHS103) Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na 
sistematização de dados e informações de diversas naturezas (expressões artísticas, textos filosóficos 
e sociológicos, documentos históricos e geográficos, gráficos, mapas, tabelas e tradições orais, entre 
outros). 
 
Material de apoio: 
1. Caderno do aluno - Currículo em Ação – Vol. 2 
2. Livro didático: Brasil: passado e presente. Vol. 3, página 23. Disponibilizado pela escola. 
3. Leitura sugerida em www.stoodi.com.br sob o título “Revolução Mexicana: saiba tudo sobre esse 
movimento armado”. 
     
Conteúdo: 
1. Os movimentos sociais e de contestação ao capitalismo no início do século XX 
2. A Revolução Mexicana 
3. A Revolução Russa. 
 
Atividade contextualizada:  Você está recebendo o novo Roteiro que traz como tema o 
questionamento do capitalismo, que é a continuação do que foi exposto na aula do CMSP.  Na 
atualidade vemos situações de descontentamento da classe trabalhadora com relação ao tratamento 
dado pelas empresas e as ideologias em que se baseiam essas contestações, ideologias estas que 
surgiram após a 2º Revolução Industrial. 
 
A Revolução Mexicana foi um movimento político que teve início em 1910 com três grupos de 
ideologias distintas, mas que lutavam por interesses comuns. As lideranças socialistas, liberalistas e  
  

http://www.stoodi.com.br/
https://www.stoodi.com.br/resumos/historia/revolucao-mexicana/
https://www.stoodi.com.br/blog/2018/03/07/socialismo/


empresas multinacionais e a reforma eleitoral. A miséria, a corrupção e a falta de sistema de ensino 
eram alguns dos problemas enfrentados. 
Em certa medida, podemos dizer que os objetivos dessa revolução foram atingidos de alguma forma, 
apesar do recuo de algumas propostas após a efetivação da revolução. Podemos dizer, também, que 
toda essa agitação na política mexicana tinha características populistas, uma vez que os líderes dessa 
revolução disputavam a hegemonia sobre as massas com propostas de reformas e melhorias sociais. 
O presidente Venustiano Carranza conseguiu aprovar, em 1917, a nova Constituição do México que 
trouxe uma outra estrutura social. Entre os ganhos, a Constituição previa o direito do Estado de 
expropriar latifúndios caso fosse de interesse público e os índios tiveram alguns direitos reconhecidos. 
A criação do salário-mínimo e a redução na jornada de trabalho para 8 horas diárias deram esperanças 
aos camponeses. A criação de um Estado laico, isso é, a separação entre Igreja e Estado, colocou fim 
aos benefícios concedidos à igreja. 
Apesar de não ter sido efetivada em todos os seus objetivos, trouxe benefícios à sua população. O país 
vive, até hoje, situações sociais e econômicas difíceis, a reforma agrária aconteceu, mas não foi 
suficiente para acabar com as desigualdades e tratar os indígenas de uma maneira mais digna.  A 
dificuldade em produzir em larga escala para competir com os preços internacionais e o endividamento 
da nação ainda são barreiras a serem superadas pelos mexicanos. A luta por terras no México, assim 
como em diversos países da América Latina, continua até os dias atuais. A figura heroica em torno de 
Emiliano Zapata inspirou vários movimentos de cunho revolucionários ao longo do século XX. 
 

Atividade a ser realizada: 
1 – Qual era a situação da população mexicana antes da Revolução Mexicana? 
2 – Quais as ideologias que estavam presentes na Revolução Mexicana? 
3 – Quais as consequências da Revolução Mexicana para a população do México atual? 
4 – Faça uma análise dessa foto sobre a Revolução Mexicana. 

 
5 - (Fuvest) A Revolução Mexicana de 1910, do ponto de vista social, caracterizou-se 
a) pela intensa participação camponesa. 
b) pela aliança entre operários e camponeses. 
c) pelo apoio da Igreja aos sublevados. 
d) pela forte presença de combatentes estrangeiros. 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem: 
Data de entrega: A atividade do roteiro deve ser feita e postada no seguinte e-mail: 
arffontan@gmail.com  constando NOME DO ALUNO, SÉRIE E DATA DO ROTEIRO a que se refere a 
atividade até 14 de junho. 
 
Obs.: 1) A atividade proposta refere-se à aula ministrada no CMSP e no MEET.  
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. 
 
Obs.: 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. 

  

mailto:arffontan@gmail.com
http://2.bp.blogspot.com/-SzsvBTZEhaI/T-ID0pJkqCI/AAAAAAAAAOY/JytBtpdhv4w/s1600/revolu%C3%A7%C3%A3o+mexicana.jpg


E. E. DR. ALFREDO REIS VIEGAS 

2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Sociologia Série: 1º A, B. C, D E.M 

Professor Fabiana Semana: 07/06 a 11/06 

Tema da aula Cultura: equilíbrios e 
desequilíbrios entre o local e o 

global 

Equivalente:  02 aulas 

 
Habilidade: 
(EM13CHS104) - Analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial de modo a identificar conhecimentos, 
valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades 
inseridas no tempo e no espaço. 
 

Material de Apoio 

1EM – Caderno Currículo em Ação 

Dicionário  

 

Conteúdo: 

 Conceitos de aculturação e assimilação: 

 

Atividade Contextualizada 

O Roteiro dessa semana traz como tema os conceitos de Aculturação e Assimilação, de forma que os estudantes 

possam compreender que a cultura deixa traços e vestígios em múltiplos formatos – materiais ou imateriais – e 

sua diversidade se faz na pluralidade das sociedades e no intenso intercâmbio entre elas. Seja em relações tensas 

ou não; perceptivelmente ou não.   Na atualidade vemos situações de conflitos culturais que nos remetem a 

pensar na origem desses. 

  

Olá, está semana vocês devem ter acompanhado as notícias sobre o intenso intercâmbio entre elas, tal fato 

ocorrido está relacionado aos nossos Roteiros, e em especial neste dessa semana. A nossa proposta é a de que 

ao final dessa atividade, os estudantes deverão compreender claramente os significados dos conceitos acima 

apresentados, sendo capazes de identificá-los e caracterizá-los ao analisarem culturas em variadas facetas de 

uma sociedade. 

 

Atividade a ser realizada 

Momento 1, página 309, 310 do caderno do aluno  

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Análise de gráfico 

- Procurar no dicionário os conceitos das palavras 

 

Data de entrega, dúvidas, e-mail para entrega de atividades 

14/06, 13 988103004, 1anogeografiaarv@gmail.com 

 

Obs: Alunos que não possuem comunicação via internet, deverão retirar e entregar os roteiros na escola com 

os seguintes dados: 

-Nome, semana (de 07/06 a 11/06), Roteiro de sociologia, série, data da entrega. 
 


