
                              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: 31 de maio a 04 de junho 

Tema da aula As diferentes formas de 
contar histórias 

Equivalente:  02 aulas 

 

Habilidade: 
1. Reconhecer a importância do uso de diferentes linguagens para elaborar o 

pensamento e a expressão em processos reflexivos   
2. Identificar informações em textos filosóficos  
3. Identificar características de argumentação em diferentes gêneros textuais;  

 
Material de Apoio 

1. 1ºEM – Caderno Currículo em Ação – vol. 2 

2. Livro didático - Tempos modernos, tempos de Sociologia - disponibilizado pela escola 

 

Conteúdo: 

Empirismo e racionalismo 

 

Atividade Contextualizada: 

Você já ouviu falar em empirismo e racionalismo? 

São duas correntes filosóficas que dão direcionamentos para a produção do conhecimento. 
Compreender os caminhos percorridos pelos filósofos que defendem as ideias destas duas 
correntes nos ajuda a entender a construção do conhecimento.  

Há diferentes formas de abordar um tema ou assunto. Ao perceber as diferentes características de 
textos, podemos ponderar sobre a possível intenção do autor, o público para o qual possivelmente 
se destina e o momento em que o texto foi redigido. Este exercício pode ser relevante para 
posteriormente pensar os textos filosóficos que se apresentam em diferentes registros.  
 

 

Leia os textos com atenção! 

HÉRCULES E O LEÃO DE NEMÉIA  

Na Grécia antiga, Hércules, filho de Zeus, acometido por uma loucura temporária imposta por Hera, 
matou a esposa e os filhos e recebeu como castigo pelo seu ato, ainda que provocado por forças 
sobrenaturais, o dever de realizar trabalhos perigosos, impossíveis para homens comuns. A primeira 
tarefa de Hércules foi matar o invencível Leão de Neméia, um enorme e raivoso leão, filho de um 
monstro que apresentava corpo de mulher e cauda de serpente, e que destruí a região de Neméia, 
devorando rebanhos e abatendo homens, mulheres e crianças. Na realização da sua tarefa, Hércules 
tentou atingir o animal com flechas e outras armas, sem sucesso, pois a pele do leão era 
impenetrável. Diante desta constatação, Hércules pensou em como derrotar aquele leão 



extraordinário e considerou que o melhor seria atacar de forma a sufocá-lo. Hércules saiu vitorioso 
na luta com o leão e, depois do seu sucesso, esfolou o leão e retirou cabeça e a sua pele invulnerável. 
A pele e a cabeça do leão morto tornaram-se a armadura de Hércules e passaram, então, a simbolizar 
sua força e astúcia. Para celebrar o sucesso do filho na tarefa, Zeus colocou o Leão nos céus, como 
uma das constelações. Sendo esta constelação uma das mais brilhantes. A luta entre Hércules e o 
Leão de Neméia foi representada em inúmeras obras de arte, mostrando o herói desarmado e 
atracado com o leão num ato de extrema bravura. 

 

A CONSTELAÇÃO DE LEÃO E A ESTRELA DE ANTIMÔNIO  

Ao descobrir a força gravitacional como uma lei universal, Newton assemelhou a força de atração 
entre a Terra e a maçã e a força que mantém a Lua ao redor da Terra. Ou seja, uma lei universal 
deve valer para eventos em pequena escala e para escala cósmica.  

Outro exemplo dessa transferência do mundo de pequena escala para o mundo de escala cósmica é 
o da estrela de antimônio: (...) O antimônio (Sb) é um semimetal naturalmente encontrado ligado ao 
enxofre (...). Para isolar o antimônio, utiliza-se calor para provocar a reação do referido sulfeto com o 
ferro (Fe). Os cristais de antimônio resultantes na reação são finos e longos e, muitas vezes, se 
arranjam em volta de um ponto, adquirindo a aparência de uma estrela. Para Newton, as linhas radiais 
em torno de um ponto sugerem uma convergência para o centro e, em 1669, ele teria associado essa 
convergência a forças de atração. Newton achou a estrela de antimônio parecida com uma estrela 
que fica no centro da constelação de Leão e, por isso, adotou o Leão como símbolo alquímico do 
antimônio. Assim, a ideia de atração sugerida pelos raios convergentes da estrela de antimônio foi 
transferida aos céus, não apenas por semelhança com a estrela da constelação de Leão, mas também 
pela ideia de força atrativa. 

 

1. Reflita e responda!  
a) Identifique o principal assunto dos textos:  
• HÉRCULES E O LEÃO DE NEMÉIA  
• A CONSTELAÇÃO DE LEÃO E A ESTRELA DE ANTIMÔNIO  

 
b) Apesar de diferentes, os textos podem ter algo em comum, sendo assim, identifique as 

semelhanças entre os dois textos  
 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

1. Encaminhe as respostas das questões propostas, preferencialmente até o dia 07 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 07 
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, EM 

Professor Fabiana Semana: 31/05 a 04/06 

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 

1º EM – Caderno do Aluno Currículo em Ação – Vol. 2 

 

Conteúdo: 

A problemática socioambiental e a relação com as classes sociais e a estratificação social- A dinâmica 

da natureza e os impactos causados pela ação antrópica. 

 

Atividade Contextualizada 

 

O Roteiro dessa semana traz como tema. A problemática socioambiental   que é continuação do que 

já foi falado nas aulas anteriores, continuamos trabalhando com a problemática que requer a 

aprendizagem da “Análise dos processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos 

âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de 

procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se 

criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas 

em argumentos e fontes de natureza científica”. Na atualidade vemos situações relacionadas aos 

problemas socioambientais que nos remetem a pensar na origem deles. 

Assim nossa aula abordará a dinâmica da natureza e os impactos causados pela ação antrópica 

(causada pelo homem). 

Olá, está semana vocês devem ter acompanhado as notícias sobre problemas ambientais, tal fato 

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

a de abordar as esferas terrestres e a dinâmica do Planeta. É importante lembrar que domínios naturais 

são a combinação das esferas inorgânicas da natureza (litosfera, hidrosfera e atmosfera), a Criosfera 

(kryos, que significa glacial, frio ou gelado, é originário do grego) e, conjuntamente, essas esferas 

contribuem para a vida do Planeta (biosfera), quando associadas às formações vegetais e à fauna.  

 



Atividade a ser realizada 

- Página 237, 238, momento 1.   

- Leitura de texto e análise das imagens 1,2,3,4,5, para responder as questões que envolvem cada 

imagem (atmosfera, criosfera, hidrosfera, litosfera, biosfera). 

 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Caderno do aluno Currículo em ação, volume 2. 

 

 

Data de entrega 

Preferencialmente 07/06, enviar para o e-mail 1anogeografiaarv@gmail.com Dúvidas 13 988103004 
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                              E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

Professor ADOLFO Semana: 31 de maio a 4 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: 
Caderno do Aluno Currículo em Ação vol. 1 e 2 
Livro didático História: passado e presente. Vol. 3. Capítulo 1, da página 10 a 13. Disponibilizado pela 
Escola. 
Textos “Segunda Revolução Industrial-UFSCar” em www.ufscar.br e o texto “Revolução Industrial” em 
www.brasilescola.uol.com.br   
 
Conteúdo: Apresentar, por meio de documentos históricos de natureza diversa, movimentos sociais e 
de contestação ao capitalismo, no contexto da Revolução Industria (1750). 
 
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 continuidade do processo de revolução industrial, que tinha se iniciado na Inglaterra do século XVIII, 
fez com que as novas técnicas e meios de produção gerassem a crença em um progresso sem limites, 
capaz de solucionar todos os males da humanidade. Ao mesmo tempo, as máquinas suplantaram ainda 
mais o trabalho humano. Tal situação provocou o crescimento das desigualdades sociais e dos 
movimentos contrários aos avanços técnicos. 
No início do século XIX, o mundo já não era mais o mesmo. O ser humano podia atravessar os mares 
com o barco à vapor, enquanto as mercadorias eram facilmente transportadas pelo trem, através 
das ferrovias. Um ou dois séculos antes dessas inovações, a grande maioria da população nascia, vivia 
e morria em uma mesma região, aldeia ou cidade. Agora, o mundo inteiro – ou pelo menos sua parte 
ocidental – passava a estar interligada, integrada pelos novos meios de comunicação e transporte. 
Viagens que antes eram extremamente longas, ou mesmo impossíveis, a partir de então eram 
realizáveis em um tempo, para a época, muito veloz. O próprio processo revolucionário se 

http://www.ufscar.br/
http://www.brasilescola.uol.com.br/


expandiu espacialmente; não mais se atinha apenas a Inglaterra. Agora países como Estados Unidos, 
França, Bélgica, Japão, Holanda e Estados da Alemanha começavam a ter as indústrias dentro de seu 
território. 
Com isso, afirmar que o surgimento da indústria acarretou uma mudança em grande parte da 
humanidade parecida com a revolução agrícola do período neolítico não é nenhum exagero. Em um 
espaço de tempo curtíssimo, o ser humano deixava de produzir para si ou para um mercado limitado; 
tinha início a era da produção em massa. Novos materiais eram explorados, como os produtos 
sintéticos e o aço, assim como novas formas de combustível, principalmente o petróleo. 
A expansão da indústria ocorre em conjunto com o êxodo rural e o crescimento da urbanização. As 
cidades cresciam a uma velocidade assustadora, e com elas surge um fenômeno antes desconhecido: 
a multidão – aglomerado de grande número de indivíduos. Também era assustador presenciar a 
pobreza que, ao contrário do que alguns imaginavam, crescia cada vez mais. Na Inglaterra, desde a 
primeira fase da Revolução Industrial isso já ocorria. Os trabalhadores da indústria eram chamados 
de proletariado, nome que tinha origem na palavra “prole”, isto é, filhos. Esse nome vem da ideia de 
que o trabalhador deveria ganhar um salário suficiente apenas para sustentar sua família e filhos. Estes 
últimos deveriam engrossar o enorme número de trabalhadores, dispostos a trabalhar muito e ganhar 
pouco, já que essa era a única maneira de sobreviver. Mulheres e crianças se viam obrigadas a 
trabalhar, muitas vezes em condições sub-humanas e ganhando menos que os homens, para poder 
gerar uma maior renda familiar. Seja nas minas de carvão ou nas indústrias têxteis (ambas 
características da 1ª fase da Revolução Industrial), o ser humano não tinha escolha: ou aceitava 
trabalhar para o proprietário dos meios de produção, ou engrossava o número de desempregados e 
miseráveis. Os operários, ao tomarem consciência da sua condição de explorados, organizaram-se. 
Não aceitavam mais perder o emprego para máquinas. Tampouco desejavam continuar a trabalhar 
por extensas jornadas, que em alguns casos chegavam às 14 horas diárias. Reivindicavam também 
melhores salários para poder viver com mais dignidade. Essa situação só viria a piorar com o já citado 
processo de expansão do uso das máquinas. Elas eram cômodas para o dono das fábricas: trabalhavam 
mais, não reclamavam, muito menos se organizavam para realizar greves e protestos. Alguns 
proletários, percebendo isso, passaram a quebrar máquinas, colocando nelas a culpa de sua situação. 
Na verdade, não percebiam que não eram elas a causa de sua pobreza, mas sim o sistema capitalista 
no qual estavam inseridos. 
Entre as ideologias que combatiam a ordem vigente, é possível apresentar as mais importantes no 
contexto do século XIX. Por parte do proletariado, o socialismo utópico, de filósofos como Saint-
Simon e Fourier, pregava o acordo entre burgueses e proletários para fundar uma sociedade mais 
justa e sem desigualdades. Marx os chamaria mais tarde de utópicos por acreditarem nesse acordo 
pacífico. Ele e seu companheiro Engels idealizaram o socialismo científico, que pregava a revolução, 
por parte do proletariado, do sistema de produção vigente, gerando uma reorganização racional do 
processo produtivo e da divisão da riqueza gerada por ele. Também surgiu o anarquismo, criado 
principalmente por Bakunin, Kropotkin e Proudhon. Os anarquistas acreditavam que era possível, 
após uma revolução armada, uma sociedade organizada na existência pacífica de seus membros, sem 
a submissão a um governo, onde não existira hierarquia e, portanto, sem miséria e desigualdades. 
Das três correntes, é possível perceber a preocupação com o crescimento das desigualdades sociais e 
da sua situação de exploração. 
Por parte da burguesia, a principal ideologia era o liberalismo. O pensamento liberal defendia a livre 
concorrência e o direito do indivíduo investir onde e como quisesse. O mercado deveria determinar o 
preço dos produtos através da lei da oferta e da procura, e o Estado deveria interferir na economia o 
menos possível. 
 
Atividade a ser realizada:   
 
1. De acordo com o texto o desenvolvimento técnico científico da 2º Revolução Industrial melhorou a 
vida da sociedade? Justifique sua resposta. 
2. Quais as ideologias surgidas com a industrialização? 



3. (Uemg 2017) “Uma sociedade de bem-estar social teria sem dúvida distribuído alguns destes vastos 
acúmulos para fins sociais. Na Inglaterra do período de 1780 a 1840 nada era menos provável. 
Virtualmente livre de impostos, as classes médias continuaram a acumular em meio a um populacho 
faminto, cuja fome era o reverso daquela acumulação.” HOBSBAWM, Eric. A Era das Revoluções: 
Europa, 1789-1848. Tradução de Maria Tereza Lopes Teixeira e Marcos Penchel. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1977, p. 75. Em resposta às transformações acima salientadas, os trabalhadores organizaram-
se para lutar por seus direitos, formando:  
a) partidos operários de composição camponesa e de multidões em paralisação.  
b) manifestações fabris de exigência de salário e de impedimento de grevistas.  
c) associações políticas de discussões sindicais e de simpatia pelos cercamentos.  
d) movimentos sociais de destruição de máquinas e de reivindicações por escrito. 
 
 

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 7 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. 
 

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 E.M. 

Professor Fabiana Semana: 31/05 a 04/06 

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 

1º ano EM – Caderno do Aluno - Currículo em Ação, vol. 2 

 

Conteúdo: 

Minorias nas sociedades do século XX: negros/índios e imigrantes/refugiados, entre outros. 

 

Atividade Contextualizada 

 

No Roteiro dessa semana vamos discutir como as "Minorias Sociais". Minorias nas sociedades do 

século XX: negros/índios e imigrantes/refugiados, entre outros. foram inseridas no contexto 

econômico ao longo do século XX. Para tanto, vamos fazer um recorte e posicionar o foco na sociedade 

brasileira. Contudo, não significa que devemos descartar movimentos estrangeiros, uma vez que estes, 

em certos casos, contribuíram com questões internas. O tema é continuação do que foi falado nas 

aulas anteriores.  

Você está recebendo o novo Roteiro que traz como tema "Minorias sociais", também chamadas de 

minorias políticas, que são todos aqueles que de alguma forma são excluídos, marginalizados, 

“invisibilisados”, ao longo da história. 

Olá, está semana vocês devem ter acompanhado as notícias sobre racismo, xenofobia, tal fato ocorrido 

está relacionado aos nossos Roteiros e em especial neste dessa semana. 

 

Atividade a ser realizada 

 - Página 304, 1º momento, atividades 1,2,3. 

- Ler os textos 1 e 2 do Momento 2 do caderno do aluno de história que tratam do capitalismo e do 

socialismo. 

 



 

Instrumento para verificação da aprendizagem: 

- Caderno do aluno Currículo em Ação – Sociologia - volume 2 

- Material de História, Caderno do Aluno Currículo em Ação - volume 2. 

 

Data de entrega 

Preferencialmente dia 07/06, para o e-mail 1anogeogrfiaarv@gmail.com Dúvidas 13 988103004 
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