
 

                                               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: 31 maio – 04 junho 

Temas da aula Revisão: indivíduo e sujeito Equivalente: 2 AULAS 

Habilidades:  
Identificar as subjetividades como resultado de construção social 
 
Material de Apoio: 

Caderno do Aluno. São Paulo faz Escola. Área de Humanas - Filosofia P. 154 – 157. SEDUC – SP. 
CHAUÍ, Marilena. Introdução à Filosofia. São Paulo: Ed. Moderna. 2019. P. 312 - 342 
 

Conteúdo: 
1. Concepções de Indivíduo 
2. O Indivíduo e a Subjetividade 

 

Atividade Contextualizada: 

A palavra-chave desse roteiro é: subjetividade. Atente-se, contudo, para perceber que ela vai muito além do oposto: 

objetividade. Neste sentido volte aos roteiros anteriores para se certificar do entendimento que está sendo construído 

sobre o indivíduo. Por ora, o indivíduo existe, em outro momento, não. E, tudo isso porque essa sua subjetividade não 

é devidamente expressa ou entendida, quando mesmo, ela é negada. Podemos entender, portanto, que voltamos à 

comunicação. Todas as pessoas percebem o mundo, são impactados por eles, acionam os mecanismos internos de 

leitura (raciocínios, valores, crenças, entre outros) que possibilitam a interpretação e a produção de juízos (estéticos, 

morais, sociais, entre outros). É o processo subjetivo que leva à produção de conhecimento e de atitudes. O que se 

impões é o cuidado na elaboração disso tudo, bem como na sua comunicação.    

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Leia com atenção o texto abaixo: 

Segundo Severino (2005, p. 37), “é mediante o exercício de sua subjetividade que os homens podem intencionalizar 

sua prática, atribuindo-lhe uma significação conceitual e valorativa”. Assim sendo, o lugar do conhecimento advindo 

das práticas sociais − produzido, sistematizado e disseminado pelos processos educativos, apoiado pelo Estado e 

espraiado pela sociedade civil − deveria ocupar lugar fundamental na contemporaneidade. 

(EccoS – Rev. Cient., São Paulo, n. 56, p. 1-17, e8585, jan./mar. 2021) 

 

Produza um pequeno texto comentando: Como você avalia o seu processo de formação (em especial na escola)? 

Ele contribui com a sua subjetividade? Justifique a sua resposta?  

 

 

Data de entrega: Dia 04 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.  
 

 

 

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


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 31 maio – 04 junho 

 

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 – 04 de junho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                                        2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Geografia Série: 2º A, B, C 

Professor Fabiana Semana: 31/05 a 04/06 EM 

Tema da aula A FORMAÇÃO E A EVOLUÇÃO DA 
REDE URBANA BRASILEIRA  

Equivalente:  02 aulas 

 
 
Habilidade: 
Analisar o papel do meio técnico- científico-informacional nas mudanças dos processos de hierarquização urbana no 
Brasil;  
 

Material de Apoio 

2EM – Caderno do aluno São Paulo faz Escola 

 

Conteúdo: 

Urbanização e crescimento urbano. 

 

Atividade Contextualizada 

 

O Roteiro dessa semana traz como tema, Urbanização Brasileira. É importante entender sobre urbanização, e se 

urbanização e crescimento urbano podem ser considerados processos iguais, o tema aborda os conceitos de rede e 

hierarquia urbanas. O processo de urbanização compõe a chamada “rede urbana”, um conjunto articulado de cidades 

em que se observam a influência e a liderança das maiores metrópoles sobre as demais categorias de cidades.  Essa 

expressão é mais usada para denominar os fluxos (de bens, de pessoas e, cada vez mais, de informações) que existem 

entre os pontos do território. A rede urbana nacional compreende o conjunto das cidades do território nacional que 

exercem diferentes polarizações sobre os fluxos de bens, pessoas e serviços estabelecidos entre elas e com as 

respectivas áreas rurais. Na atualidade vemos situações que nos remetem a pensar na origem dessas cidades. 

A nossa aula abordará a classificação das cidades com base no nível de influência econômica, política e serviços que 

exercem sobre as demais. A rede urbana é um sistema de cidade interligadas por redes de transportes, saneamento 

e comunicações que viabilizam os fluxos de pessoas, mercadorias, informações e capitais.  

Olá, está semana vocês devem ter acompanhado as notícias sobre problemas das grandes cidades, tal fato ocorrido 

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

 

Atividade a ser realizada 

 Página 121, 122, ler texto, Caderno do aluno São Paulo faz Escola - volume 1, atividade1 da página 122, 123, (1, 2, 

3) 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Leitura de texto, análise de gráfico, responder questões. 

- Caderno do aluno 

 

Data de entrega 

Preferencialmente dia 07/06, enviar para o e-mail 2anoarvgeografia@gmail.com, dúvidas 13 988103004. 

 
 
 
 



 

                              E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                      2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina HISTÓRIA Série: 2º A, B, C 

Professor ADOLFO Semana: 31 de maio a 4 de junho 

Tema da aula Expansão europeia nos 
séculos XV e XVI: As grandes 
navegações. 

Equivalente:  02 aulas 

 

Habilidades: Compreender a gênese e a transformação das diferentes organizações territoriais e os múltiplos fatores 
que nelas intervêm como produtos das relações de poder. 
 
Materiais de apoio: 
Caderno do Aluno São Paulo Faz Escola 
Livro didático História: passado e presente. volume 2, capítulo 1 da página 10 a 19 disponibilizado pela escola 
Textos “Expansão marítima portuguesa” e “Grandes navegações – A expansão marítima espanhola” em 
www.educacao.uol.com.br 
“Pioneirismo de Portugal nas grandes navegações” em  www.suapesquisa.com  
 
Conteúdo: Apresentar o processo de descobrimento de novas rotas comerciais entre Ocidente e Oriente e a ocupação 
das Américas pelos europeus no contexto da Expansão Comercial Europeia. 
 
Atividade contextualizada: O Roteiro desta semana traz como tema e atividade que é continuação do que foi 
ministrado no CMSP sobre a ocupação da América pelos europeus e como resultado temos atualmente nos países 
americanos uma série reminiscências e costumes enraizadas na sociedade. 
 
Portugal foi o pioneiro nas grandes navegações e descobrimentos marítimos dos séculos XV e XVI. Existem vários 
fatores políticos, econômicos, geográficos e tecnológicos capazes de explicar este fato. Este pioneirismo possibilitou a 
Portugal conquistar novas terras além-mar (exemplo: Brasil) e fazer uma nova rota marítima rumo às Índias, 
transformando este país numa grande potência econômica e marítima no século XVI. 
 Causas e fatores principais do pioneirismo português: 
 - A monarquia portuguesa, caracterizada pela centralização do poder, garantiu uma estabilidade política favorável ao 
desenvolvimento dos negócios da burguesia comercial. Este fator foi muito favorável ao desenvolvimento dos 
empreendimentos marítimo-comerciais em Portugal. 
 - Apoio da nobreza portuguesa às atividades náuticas a partir, principalmente, do início do século XV. 
 - Criação em Portugal da Escola de Sagres. Esta foi um centro de estudos náuticos de grande importância para o 
desenvolvimento das navegações portuguesas. 
 - Domínio português de técnicas de construção de caravelas e instrumentos de orientação náutica. 
 - Localização geográfica privilegiada de Portugal, com presença de litoral atlântico que favoreceu a navegação. 
 - Investimentos da burguesia portuguesa na navegação marítima, pois esta tinha interesses comerciais, 
principalmente voltados para o negócio lucrativo das especiarias. 
 - Ausência de conflitos internos e externos.  
O início da expansão dos portugueses pelo mundo foi a conquista de Ceuta em 21 de agosto de 1415. Esta data é 
muito importante pois, a partir daí, os portugueses começaram a explorar o litoral africano para o sul de Marrocos e 
a aventurar-se cada vez mais para o ocidente, no Oceano Atlântico. 
A Espanha foi o segundo país a se lançar na aventura das grandes navegações. A primeira viagem marítima financiada 
pelo país ocorreu em 1492, com Cristóvão Colombo, 77 anos depois de os portugueses invadirem Ceuta, no Reino de 
Fez (atual Marrocos), em 1415. 
 

http://www.educacao.uol.com.br/
http://www.suapesquisa.com/


Atividade a ser realizada:   
1.(Cesgranrio) Acerca da expansão marítima comercial implementada pelo Reino Português, podemos afirmar que: 
a) a conquista de Ceuta marcou o início da expansão, ao possibilitar a acumulação de riquezas para a manutenção do 
empreendimento. 
b) a conquista da Baía de Arguim permitiu a Portugal montar uma feitoria e se desinteressou em manter o controle 
sobre importantíssima rota comercial africana. 
c) a instalação da feitoria de São Paulo de Luanda possibilitou a montagem de grande rede de abastecimento de 
escravos para o mercado europeu. 
d) a expansão da lavoura açucareira escravista na Ilha da Madeira, após 1510, aumentou o preço dos escravos, tanto 
nos portos africanos quanto nas praças brasileiras. 
2. (Fuvest) No processo de expansão mercantil europeu dos séculos XV e XVI, Portugal teve importante papel, 
chegando a exercer durante algum tempo a supremacia comercial na Europa. Todavia "em meio da aparente 
prosperidade, a nação empobrecia. Podiam os empreendimentos da coroa ser de vantagem para alguns particulares 
(…)" (Azevedo, J. L. de ÉPOCAS DE PORTUGAL ECONÔMICO, Livraria Clássica Editora, pág. 180). 
Ao analisarmos o processo de expansão mercantil de Portugal, concluímos que: 
a) a falta de unidade política e territorial em Portugal determinava a fragilidade econômica interna. 
b) a expansão do império acarretava crescentes despesas para o Estado, queda da produtividade agrícola, diminuição 
da mão de obra, falta de investimentos industriais, afetando a economia nacional. 
c) a luta para expulsar os muçulmanos do reino português, que durou até o final do século XV, empobreceu a economia 
nacional que ficou carente de capitais. 
d) o empreendimento marítimo português revelou-se tímido, permanecendo Veneza como o principal centro 
distribuidor dos produtos asiáticos, durante todo o século XVI. 
3. A expansão marítima e comercial empreendida pelos portugueses nos séculos XV e XVI está ligada: 
a) aos interesses mercantis voltados para as "especiarias" do Oriente, responsáveis inclusive, pela não exploração do 
ouro e do marfim africanos encontrados ainda no século XV; 
b) à tradição marítima lusitana, direcionada para o "mar Oceano" (Atlântico) em busca de ilhas fabulosas e grandes 
tesouros; 
c) à existência de planos meticulosos traçados pelos sábios da Escola de Sagres, que previam poder alcançar o 
Oriente navegando para o Ocidente; 
d) ao caráter sistemático que assumiu a empresa mercantil, explorando o litoral africano, mas sempre em busca da 
"passagem" que levaria às Índias. 
 
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 07 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. 

 
 
 

                                    Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

mailto:dolfisfontan@gmail.com


 
 

                              E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                      2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Sociologia Série: 2º Ensino Médio 

Professor Damiane Petrucci de Rezende 
Siles 

Semana: 31 de maio a 04 de junho 

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

Equivalente:  02 aulas 

 

 
Habilidade: 

1. Compreender a noção de cultura e diferencia – lá da de cultura de massa 
 
Material de Apoio 

1. 2ºEM – Caderno do aluno São Paulo faz escola 

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

 

Conteúdo: 

Cultura e consumo 

Atividade contextualizada 

Você é daqueles que nada conforme a maré ou seleciona a partir da sua identidade o que quer e deve consumir 
como cultura? 

Aos olhos da Sociologia, cultura é tudo aquilo que resulta da criação humana. Não existe cultura superior ou inferior, 
melhor ou pior, mas sim culturas diferentes. A cultura de massa é o termo empregado para significar o processo de 
produção de bens de consumo (de vários tipos) que alcancem uma grande parcela da população, com fins 
fundamentalmente lucrativos e comerciais. cultura de massa, portanto, se refere ao processo de mercantilização da 
cultura por parte dos esforços de toda uma indústria cultural.  A indústria cultural, com suas vantagens e 
desvantagens, pode ser caracterizada pela transformação da cultura em mercadoria, com produção em série e de 
baixo custo, para que todos possam ter acesso. É uma indústria como qualquer outra, que deseja o lucro e que 
trabalha para conquistar o seu cliente, vendendo imagens, seduzindo o seu público a ter necessidades que antes não 
tinham". 

Atividades: 

1. Reflita e responda!  
a) Como a indústria cultural está presente em sua vida? 
b) O que você como jovem consome que pode ser considerado uma cultura de massa? 

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


 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


