
 

E.E. DR. ALFREDO REIS VIEGAS 

2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
Disciplina FILOSOFIA Série: 2EM A B C 

Professor JORGE ALVES DE OLIVEIRA Semana: 07 a 11 de junho 

Temas da 
aula 

O indivíduo e a massa. E como fica 
a reflexão ética/moral? 

Equivalente: 2 AULAS 

Habilidades: 
1. Identificar diferentes concepções de indivíduo. 
2. Identificar as subjetividades como resultado de construção social. 
 

Material de Apoio: 

Caderno do Aluno. São Paulo faz Escola. Área de Humanas - Filosofia P. 157 – 159. SEDUC – SP. 
CHAUÍ, Marilena. Introdução à Filosofia. São Paulo: Ed. Moderna. 2019. P. 312 - 342 
 

Conteúdos: 
1. Condutas Massificadas 
2. Alienação Moral 
 

Atividade Contextualizada: 

Estamos quase terminando o bimestre e, com ele, essa pequena introdução neste 

emaranhado/complexo (Morin, E. Introdução ao pensamento complexo. Tradução Eliane Lisboa. 

5.ed. – Porto Alegre: Sulina, 2015) tema: o “indivíduo” (em outro formato: “o sujeito”). Para um 

melhor aproveitamento fique atento nas leituras indicadas nesse roteiro e nos roteiros de maio. 

Procure fazer pelo menos uma destas leituras para melhor aproveitamento e formação. Para 

esse momento, observe com atenção as quatro situações abaixo. O ponto central: Vivendo em 

grupo, como sentir-se compromissado e responsabilizado? O indivíduo, sujeito de cada situação, 

está usando de sua autonomia? Pode ser responsabilizado por suas ações? Por fim, vale lembrar 

de que o maior dos problemas daqueles que se dedicam às Ciências Humanas é o de que “quem 

estuda é também o objeto a ser estudado, no limite, participa do conjunto a ser estudado, ou 

seja: somos estudantes deste tema “indivíduo”, mas ao mesmo tempo somos os indivíduos a 

serem estudados. E, ainda: nosso estudo irá refletir em muito nas nossas ações e, no conjunto 

da sociedade presente e, naquelas que virão. 

 

Situação Indivíduo 1  

Completei 18 anos. Atingi a maioridade e com ela autonomia. Ainda hoje quero vestir o uniforme 

daquela associação. 

 

Situação Indivíduo 2  

É a festa do ano! Quem quer ser visto e lembrado, é o momento. 

 

Situação Indivíduo 3 

Acompanho aquela/aquele youtuber e repassei aquela imagem que continha milhares de like 

para todas as minhas redes sociais.  

  



Situação Indivíduo 4 

Após ter passado pelo período de estágio, “Z” assumiu a chefia de recrutamento de 

colaboradores para a empresa. Nesta semana, “Z” deverá dispensar vinte colaboradores da loja 

central. 

   

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Produza um pequeno texto (entre sete a quinze a vinte linhas, com começo, meio e fim, usando 

as nossas aulas) comentando: Onde está localizada a responsabilidade de um indivíduo quando 

ele faz parte de um grupo? Tome por exemplo um policial, ou um médico, ou um religioso, ou 

um professor, ou um membro de uma família/casa.  

  

Data de entrega: Dia 11 de junho. 

    
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 07 – 11 junho 

 

Obs.1: Mesmo você que não tem acesso às 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 – 11 de junho. 

  

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


 

E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 
Disciplina Geografia Série: 2º A, B, C E.M. 

Professor Fabiana Semana: 07/06 a 11/06 

Tema da aula  A GÊNESE GEOECONÔMICA 
DOTERRITÓRIO BRASILEIRO  

Equivalente:  02 aulas 

Habilidade: 
Ler e interpretar mapas e gráficos para extrair informações que permitam identificar 
singularidades e distinções das diversas etapas da formação territorial do Brasil.  
 
Material de Apoio 
Caderno do Aluno - São Paulo faz Escola 
 
Conteúdo: 
Concentração da População – Faixa Litorânea. 
 
Atividade Contextualizada 
O Roteiro dessa semana traz como tema Concentração da População – Faixa Litorânea, que é 
continuação do que foi falado na aula anterior, fazendo uma retomada dos conteúdos. Na 
atualidade vemos situações do desenvolvimento da economia brasileira nessas faixas, que nos 
remetem a pensar na origem dessa questão. Assim nossa aula abordará a densidade 
populacional concentrada na faixa litorânea em função dos grandes centros urbanos formados, 
que foram portos e entrepostos comerciais durante o período colonial, que traz características 
culturais e religiosas, como: igrejas, festas comemorativas, estradas, comidas etc. 
 
Atividade a ser realizada 
ATIVIDADE 2:   página 106, 107, atividade A. 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem:  
-LEITURA E ANÁLISE DE MAPA 
- Responder questão. 
 
Data de entrega, dúvidas, e-mail para entrega da atividade 
14/06, 13 988103004, 2anoarvgeografia@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 geografia, série, data da entrega. 
  



 

E. E. DR. ALFREDO REIS VIEGAS 

2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
Disciplina HISTÓRIA Série:2 º A, B, C 

Professor ADOLFO Semana: de junho 

Tema da aula A colonização Espanhola na 
América. 

Equivalente:  02 aulas 

Habilidades: 
Estabelecer relações entre as formas de colonizações portuguesas, espanholas e inglesa, 
identificando semelhanças e diferenças. 
 
Material de apoio: 
1. Caderno São Paulo Faz Escola 2. Livro didático: Brasil: passado e presente. Vol. 2, a partir da 
página 16 a 21. Disponibilizado pela escola 
 
Conteúdo: 
1. O processo de exploração e as diferentes formas de administração colonial da América Latina 
Espanhola entre os séculos XVI e XVIII. 
 
Atividade contextualizada: 
O Roteiro desta semana traz como tema e atividade que é continuação do que foi dado no CMSP 
com relação à administração europeia das terras americanas. 
 
O Pacto colonial foi uma das principais características da colonização ibérica nas Américas. Não 
apenas Portugal, mas também a Espanha procurou exercer uma influência exclusiva em suas 
colônias, buscando “protegê-las” e “blindá-las” ao máximo de atividades comerciais de outras 
potências europeias. 
O Pacto Colonial, ou Exclusivo Comercial Metropolitano, era um sistema de leis e normas que 
as metrópoles impunham às suas colônias durante o período colonial, ou seja: as metrópoles 
eram os países que se beneficiavam dos produtos e da atividade econômica de seus territórios 
coloniais.  
As leis introduzidas no pacto tinham, como objetivo principal, garantir que as atividades 
econômicas das colônias gerassem lucros para a metrópole, e que as colônias teriam que 
comprar e vender produtos somente para a metrópole, significando, assim, que os lucros 
obtidos não fariam parte do mercado internacional.  
Este sistema do pacto não ordenava somente a economia entre metrópole e colônia, mas 
também regulamentava a atividade política, militar e disposições jurídicas entre a metrópole e 
a colônia.   
O pacto colonial limitava as atividades econômicas da elite colonial. Por um lado, os colonos só 
podiam vender sua produção a comerciantes legalizados pelas metrópoles, o que não garantia 
bons preços a eles. Por outro lado, a proibição de instalação de manufaturas nas colônias na 
América impedia a elite colonial de investir em outro setor de produção que não fosse o agrário. 
Com o objetivo de aumentar os lucros comerciais com a exploração das colônias, aprimorar o 
processo produtivo e ultrapassar os países concorrentes, as nações europeias organizaram 
as Companhias de Comércio. Apesar de apresentarem administração independente, estes 
órgãos possuíam uma parte do capital que provinha do Estado.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B3nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lucro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metr%C3%B3pole
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Militar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jurisdi%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elite
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metr%C3%B3pole
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manufatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura


Entre as principais características referentes às Companhia de Comércio, estão: 
estabelecimento de condições de pagamento e formas de financiar, independência na 
organização do transporte ultramarino e monopólio em compras e vendas de produtos dentro 
de sua área de ação. 
Por meio das Companhias de Comércio, Portugal garantia a manutenção das plantações de 
fumo, algodão, além dos engenhos açucareiros. Desta forma, conseguia manter os lucros da 
burguesia e os impostos cobrados pela Coroa.  
 
Atividade a ser realizada: 
1 – Qual era a função do Pacto Colonial? 
2 – Quais as desvantagens do Pacto Colonial para as colônias na América? 
3 – Qual o objetivo das Companhias de Comércio? 
4 - É característica do Pacto Colonial: 
a) o protecionismo mercantilista. 
b) a abertura do comércio da colônia para outras metrópoles. 
c) a ausência de representantes da coroa nas colônias. 
d) a prática exclusiva da extração de metais. 
5 - (UERJ/1994) A espada e a cruz marchavam juntas na conquista e na espoliação colonial. Para 
arrancar a prata da América encontravam-se em Potosi os capitães e ascetas, toureiros e 
apóstolos, soldados e frades. Convertidas em bolas e lingotes, as vísceras da rica montanha 
alimentaram substancialmente o desenvolvimento da Europa. 
(E. GALEANO: As velas Abertas da América Latina. Rio de Janeiro. Paz e Terra. 1991) 
O texto acima retrata a relação que se estabeleceu entre a Europa e a América no alvorecer do 
século XVI. Essa relação é denominada: 
a) pacto colonial 
b) livre cambismo 
c) livre concorrência 
d) capitalismo liberal 
 
6 - (UNIRIO RJ/1994) Na época de transição feudalismo/capitalismo, o capital mercantil 
vinculava-se a uma nova estrutura do estado, ora beneficiado pelas práticas mercantilistas, ora 
pela montagem do antigo sistema colonial. Pode-se identificar como uma característica do pacto 
Colonial: 
a) A compra de produtos coloniais por preços elevados e a venda de produtos manufaturados 
metropolitanos por preços irrisórios. 
b) O estímulo à produção agrícola das colônias objetivando sua própria subsistência. 
c) O consumo dos manufaturados metropolitanos pelas colônias e a exportação de bens 
lucrativos para a metrópole. 
d) O predomínio de investimento em atividades coloniais e não em atividades agrícolas. 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem: 
 
Data de entrega: A atividade do roteiro deve ser postada no seguinte e-mail: 
dolfisfontan@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 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.  

mailto:dolfisfontan@gmail.com


E. E. DR. ALFREDO REIS VIEGAS 

2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 
Disciplina Sociologia Série: 2 º Ensino Médio 

Professor Damiane Petrucci de Rezende 
Siles 

Semana: 07 a 11 de junho 

Tema da aula Qual a importância da cultura 
na vida social? 

Equivalente:  02 aulas 

 
Habilidade: 
1.Tornar o aluno apto a compreender a noção de cultura e a diferenciá-la da de cultura de massa. 
2.Desenvolver o seu espírito crítico e a sua capacidade de observação da sociedade. 
 
Material de Apoio 

1. Caderno do Aluno. São Paulo faz Escola. Área de Humanas – Sociologia 

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

 

Conteúdo: 

Cultura e a Vida 

 

Atividade Contextualizada: 

Alguns hábitos e costumes que manifestamos são decorrentes da tradição. As instituições 

sociais, como família, escola, trabalho e religião, por exemplo, são ao mesmo tempo formadoras 

e facilitadoras culturais e fazem, de certo modo, com que a relação entre nós e os hábitos e 

costumes aparentem naturalidade. A manutenção da cultura pela tradição, geralmente 

inconsciente, não nos obriga a seguirmos uma determinada regra social, mas é a interação com 

ela que favorece a tomada de decisão pró ou contra. Os grupos humanos são mutáveis e 

atendem às necessidades específicas dos seus participantes. Sendo assim, as mudanças ou 

adequações dos hábitos e costumes desdobram-se à medida que a humanidade caminha.  

 
Atividades – Adaptações de atividades propostas no Caderno São Paulo faz Escola - vol.1, 
págs. 168 a 171 
1º Momento: 

1) Com base no seu conhecimento, escreva sobre a importância da cultura na vida em 
sociedade. 
2º Momento 
Desde o surgimento da linguagem falada, até os dias atuais, em que as multilinguagens foram 
refinadas e dominam nosso cotidiano, podemos perceber a esfera dinâmica dos componentes 
culturais. A inserção e interação nos diversos grupos sociais também são formas de se 
transmitir e interferir na cultura, muitas vezes, a ressignificando.  As várias “tribos urbanas” 
têm elementos linguísticos característicos e próprios, que, muitas vezes, acabam sendo 
incorporados pela sociedade. Exemplos não faltam: surfistas, skatistas, gamers, otakus, LGBT, 
rappers etc. Qual a sua “tribo”? Quais palavras, criadas ou não, são características dela? Vocês 
que as usam para se comunicar são quem melhor podem explicar os significados e contextos. 
Quais as palavras usadas no seu grupo de convivência, mas pouco ou nada conhecidos das 
outras pessoas? Enumere a maior quantidade possível de palavras utilizados por seu grupo 
com suas respectivas definições, na forma de um dicionário.  



Agora reflita sobre o papel dos meios de comunicação, em especial a internet, na difusão de 
ideias, costumes e tendências. Os meios de comunicação de massa apropriam-se dessas 
expressões e utilizam-nas como ferramentas ideológicas, supervalorizando ou deturpando seu 
sentido inicial. Atribuem-lhes conotações que atendam melhor seus interesses. A reprodução 
de novos verbetes é muito veloz em tempos de mídias e redes sociais. Em instantes, um meme 
se espalha, inventando e popularizando termos por meio do compartilhamento de conteúdo. 
A internet é uma espécie de esponja cultural que incorpora palavras popularizando o jeito de 
se expressar de um grupo.  
A comunicação de massa utiliza-se das gírias para se associar a um estilo de vida e incorpora 
esse conjunto de representações em propagandas, programas de televisão, moda, música e, 
claro, nas redes sociais. Cria-se um segmento de mercado que atende tais interesses, como o 
dos surfistas, por exemplo. Logo, o estereótipo do surfista a estará associado a “uma 
experiência de ser o grupo”, facilmente identificável. As gírias utilizadas pelas pessoas que 
interagem nesse grupo logo passam a fazer parte do cotidiano de pessoas que se identificaram 
com o estereótipo e o reproduzem, mas não possuem a experiência real do surf, ou seja, não 
fazem parte dessa “tribo”. Portanto, podemos considerar que, com a democratização do 
acesso à informação trazida pela internet e suas redes sociais, a difusão da cultura popularizou-
se em larga escala. 
Reflita e escreva sobre o papel dos meios de comunicação de massa na vida social.  
 
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

