
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: 14 a 18 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 284 e 285) 

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: 

Até aqui foi possível observar que a civilização científica e tecnológica já passou por diferentes contextos. 

Você já pensou que muitos desafios foram enfrentados para a ciência chegar aonde chegou? Que dogmas 

e culturas foram questionados para evidenciar novas descobertas? Que as Ciências Humanas e Sociais 

possuem métodos de investigação científica? 

O texto a ser analisado hoje, apresenta uma ótima reflexão. Vamos ler?! 

 

3º Momento: 

Ideologia na ciência no Brasil 

José de Souza Martins – Professor Emérito da Universidade de São Paulo 

(...) É frequente, entre nós, que análises baseadas nas ciências sociais sejam confundidas com 
interpretações de senso comum por parte de cientistas das demais áreas do conhecimento. Não levam 
em conta o que é metodologicamente próprio das diferentes ciências. Provavelmente, nem sabem que 
uma das funções das ciências sociais é a de estudar e diagnosticar as consequências socialmente 
problemáticas do próprio desenvolvimento científico. Uma inovação agrícola lucrativa e produtiva pode 
levar à miséria milhares de pessoas. (...) O trabalho científico é limitado pelas ideologias não científicas 
dos cientistas. Em nome de religião que eventualmente professe, um cientista pode cercear-se na 
pesquisa, suprimindo temas e problemas de investigação que contrariem suas convicções religiosas. Ou, 
em nome de determinada opção político-partidária, mesmo um cientista social pode fazer danosas 
correções de interpretação para que não colida com suas ideias não científicas. Essas invasões podem 
não afetar o rigor técnico e formal da pesquisa científica em si, porque a interferência se dá antes, na 
escolha dos temas e na definição dos problemas de investigação. Mas erguem as muralhas 
intransponíveis do proibido à descoberta científica (...). Não é raro que haja quem pense que a função 
do cientista se baseia no pressuposto da condição de ateu. Em alguns casos, nas culturas de religiosidade 
extremada e ultramontana, a opção pelo ateísmo favoreceu defensivamente a indagação científica. Nos 
cientistas de opção preferencial pela ciência deixou aberta a iluminadora porta da dúvida em relação ao 
propriamente extra científico. Exatamente porque a ciência não é campo de certeza absoluta.  Ciência 



só é ciência cercada pela margem da incerteza, da dúvida. Todo o tempo a ciência põe em dúvida o já 
sabido. Ainda que acumulativo, o conhecimento científico é provisório e relativo.  

Jornal da USP. Ideologia na ciência no Brasil. Disponível em: 

 https://jornal.usp.br/artigos/ideologia-na-ciencia-no-brasil/ . Acesso em: 01 set. 2020. 

 

Após a leitura, reflita e responda às questões abaixo: 

1. Como você compreende o conhecimento científico das ciências humanas? 

2. Segundo o texto que interferências podem ocorrer no desenvolvimento da pesquisa científica? 

Explique. 

3. No texto encontramos a afirmação “Ciência só é ciência cercada pela margem da incerteza, 

da dúvida”. O que essa afirmação significa? 

 
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 

 

  

https://jornal.usp.br/artigos/ideologia-na-ciencia-no-brasil/
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 

Professor Fabiana Almeida Semana: 14/06 a 18/06 

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, volume 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. Essa situação de aprendizagem é continuação do que foi falado nas aulas anteriores 

sobre o meio ambiente e sua preservação. Refletir sobre essas situações nos levam a posicionarmos com 

relação ao meio ambiente de maneira crítica. 

 

Atividades a ser realizadas 

3º Momento- Manifestações Culturais. P. 245 - 246, 

Caderno do Aluno Currículo em Ação, Vol. 2, Atividade 1, 2, da página 246. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

-Leitura e análise de textos 

- Responder questões 

 

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

 

Preferencialmente 21/06, 988103004, 1anogeografiaarv@gmail.com 

 

Obs.: Alunos que não tem acesso a internet, retirar e entregar o roteiro na escola constando as seguintes 

informações: 

Nome, disciplina, semana (de 14/06 a 18/06), Professora Fabiana Almeida, nos primeiros parágrafos da 

folha de almaço. 

 

  



E. E. DR. ALFREDO REIS VIEGAS 

2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

Professor ADOLFO FONTAN Semana: 14 a 18 de junho 

Tema da aula Histórias de Valor. Equivalente:  02 aulas 

Habilidades: (EM13CHS104) Analisar objetos e vestígios da cultura material de modo a identificar 
conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizem a identidade e a diversidade cultural de 
diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço. 
 
Material de apoio 
Caderno do Aluno - Currículo em Ação, volume 2, páginas 265-266. 
Leitura sugerida: “Patrimônio histórico-cultural” em www.brasilescola.uo.com.br e “Preservação do 
patrimônio” em www.cultura.al.gov.br 
 
Conteúdos: 
1. Herança e a valorização da memória e do patrimônio histórico material e imaterial. 
2. História e valor como preservação de sua memória e identidade. 
 
Atividade contextualizada: O Roteiro desta semana traz como tema e atividade “Histórias de Valor” que 
é continuação do que foi dado no CMSP. Trata-se de destacar da importância de reconhecer e respeitar a 
história e o valor de um determinado grupo social como preservação de sua memória e identidade. Isso 
nos leva a compreender por que a sociedade em que vivemos e interagimos é da forma que é e como 
podemos participar da mesma, levando em conta a herança cultural de nossos antepassados e sua 
preservação que nos dá nossa identidade. Quando um elemento cultural é considerado patrimônio 
histórico-cultural por algum órgão ou entidade especializado no assunto, dizemos que ele foi 
“tombado” como patrimônio. Podem ser bens considerados patrimônio histórico cultural: obras de artes 
plásticas (pinturas, esculturas, ilustrações, tapeçarias e artefatos artísticos históricos em geral); 
construções e conjuntos arquitetônicos (cidades, casas, palácios, casarões, jardins, monumentos); festas 
e festividades; músicas; elementos culinários, entre outros representantes das diversas culturas ainda 
existentes ou que já existiram no mundo. O que determina se um bem cultural é ou não patrimônio 
histórico-cultural são a sua relevância histórica para a formação identitária da cultura de um povo e a 
importância da preservação desse bem para a consequente manutenção cultural daquele povo. Por 
estarmos diariamente em contato com aqueles bens culturais, nós desenvolvemos certo apreço pela sua 
preservação devido ao fato de que esse convívio é fator decisivo para a formação das nossas identidades. 
Para pensar na importância do patrimônio histórico-cultural e de sua preservação, basta fazer um 
exercício de imaginação: imagine que você tenha nascido em um local completamente isolado, sem 
desenvolvimento linguístico, sem alteração do ser humano na paisagem e sem interação com outros seres 
humanos. Nesse exercício imaginário, você não seria apresentado a uma cultura. Você não aprenderia a 
falar, pois não existem outros falantes ali, você provavelmente não alteraria o meio, pois ele não foi 
alterado antes de você e não haveria como aprender técnicas que permitem essa mudança. Você não 
teria cultura.   Se um paulistano é levado quando pequeno para uma aldeia indígena e criado como as 
crianças indígenas, ele desenvolverá uma cultura condizente com a cultura indígena dessa aldeia, e não 
com a de seu local de nascimento. Isso atesta que a cultura molda as nossas personalidades, colocando-
nos uma identidade cultural.  A valorização do patrimônio histórico-cultural é a valorização da 
identidade que molda as pessoas. Por isso, preservar as paisagens, as obras de arte, as festas populares, 
a culinária ou qualquer outro elemento cultural de um povo, é manter a identidade desse povo. Para que 
se possa preservar um bem cultural, é importante saber não apenas que ele existe, mas também se a 
manifestação cultural é praticada pela população local, se as pessoas têm dificuldade ou não em realizá-
la, que tipos de problema a afetam, como essa tradição vem sendo transmitida de uma geração para 
outra, que transformações têm ocorrido, quem são as pessoas que hoje atuam diretamente na 
manutenção dessa tradição, entre vários outros aspectos relativos à existência daquele bem cultural. 

http://www.brasilescola.uo.com.br/
http://www.cultura.al.gov.br/
https://brasilescola.uol.com.br/artes/escultura.htm
https://brasilescola.uol.com.br/artes/musica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/identidade-cultural.htm
https://brasilescola.uol.com.br/cultura/cultura-indigena.htm
https://brasilescola.uol.com.br/artes/


 
Atividade a ser realizada: 
1. O que é patrimônio histórico-cultural? 
2. Qual a importância do patrimônio histórico-cultural? 
3. Utilizando os textos 1 e 2 do livro Currículo em Ação, volume 2, páginas 265 e 266, responda as 
seguintes questões: 
a) Qual o assunto tratado nos textos? 
b) As imagens apresentadas no texto são de uma cultura marajoara e o busto da rainha egípcia Nefertiti.  
Em que locais esses objetos estão expostos? 
c) Você concorda com a restituição dos patrimônios aos seus locais de origem?  Justifique. 
4. O patrimônio cultural de um povo é tudo aquilo que as pessoas desse povo recebem desde o 
nascimento. Com base nesse conceito, um exemplo de patrimônio cultural de um povo é:  
a. A cor dos olhos. 
b. A comida preferida.  
c. A casa onde mora.  
d. A língua falada. 
5. Após o reconhecimento de um patrimônio da humanidade, o Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN) passa a ser responsável por cuidar dele. Uma maneira de realizar esses 
cuidados com os bens materiais é promovendo:  
a. A revitalização.  
b. O vandalismo.  
c. A demolição.  
d. A interdição. 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem: 
 
A atividade do roteiro deve ser respondida e postada no seguinte e-mail: 
arffontan@gmail.com  constando NOME DO ALUNO, SÉRIE E DATA DO ROTEIRO a que se refere a 
atividade.  
 
Data de entrega: até 21 de junho no e-mail indicado acima. Estas atividades são obrigatórias para todos 
os alunos, que assistiram ou não as aulas remotas. 
 
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.   
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:arffontan@gmail.com


E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

Professor Fabiana Almeida Semana: 14/06 a 18/06 

Tema da aula As relações de poder e 
território. 

Equivalente:  02 aulas 

Habilidade: 
(EM13CHS203) Comparar os significados de território, fronteiras e vazio (espacial, temporal e cultural) em 

diferentes sociedades, contextualizando e relativizando visões dualistas (civilização/barbárie, 

nomadismo/sedentarismo, esclarecimento/obscurantismo, cidade/campo, entre outras). 

 

Material de Apoio 

Caderno do Aluno - Currículo em Ação - Volume 2 

 

Conteúdo: 

Territórios, fronteiras e vazio nas sociedades contemporâneas: na política (estados, formas e sistemas de 

governo), na legislação (cidadania, direitos, deveres) e na cultura (nação, subsociedade) 

 

Atividade Contextualizada 

O Roteiro dessa semana traz como tema As relações de poder e território. Nessa atividade levaremos os 

estudantes a discutir como territórios, fronteiras e vazio são depreendidos pelas sociedades 

contemporâneas. Eles devem perceber que conflitos armados e civis, garantias e obrigações e hábitos e 

costumes passam a ter mais sentido quando contextualizados com base nas dinâmicas políticas, jurídicas 

e culturais no mundo atual. Tais questões são de relevância inequívoca para a Sociologia porque é situação 

basilar para compreensão das dinâmicas acima citadas. Ao final da atividade, espera-se que os estudantes 

possam comparar as ideias de territórios, fronteiras e vazio para além do entendimento clássico dos 

termos, tecendo relações intricadas entre fatos explícitos e subjacentes em questões de territorialidades. 

O tema, As relações de poder e território, será o fio condutor entre os componentes da área, de forma a 

viabilizar um diálogo interdisciplinar. Na atualidade vemos situações que nos levam a refletir sobre as 

questões dos conflitos nas fronteiras. 

 

Atividade a ser realizada 

1º Momento P. 314 - 315 do Caderno do Aluno Currículo em Ação – Vol. 2 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

-Análise de mapa 

-Responder questões 

 

Data de entrega, dúvidas, email para entrega dos roteiros 

Preferencialmente enviar dia 21/06, 988103004, 1anogeografiaarv@gmail.com 

 

Obs: Alunos que não tem acesso à internet, retirar e entregar o roteiro na escola constando as seguintes 

informações: 

Nome, disciplina, semana (de 14/06 a 18/06), Professora Fabiana nos primeiros parágrafos da folha de 

almaço. 

 


