
 

E. E. DR. ALFREDO REIS VIEGAS 

2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina FILOSOFIA Série:  3EM – A B C 

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

Temas da 
aula 

O homem como ser político - A 
desigualdade entre os homens como 
desafio da política 

Equivalente: 2 AULAS 

Habilidade: 
Questionar o papel social do Estado e das leis 
 
Material de Apoio: 
Caderno do Aluno São Paulo faz Escola. Área de Humanas – Filosofia P. 154 - 157 
CHAUÍ, Marilena. Introdução à Filosofia. São Paulo: Ed. Moderna. 2019. P. 371 – 377 
 
Conteúdo: 
O Estado: para igualar ou desigualar? 
 
Atividade Contextualizada: 
Após termos vistos três modelos de Estado (o liberal, o socialista e anárquico) voltamos as 
atenções para melhor definir qual é o seu papel de fato. Esse retorno nos remete aos aspectos 
antropológicos, pensado do ponto de vista filosófico (Mondin, B. O homem, quem é ele? – 
elementos de antropologia filosófica. SP: Paulus. 2005). Assim, de pronto, nos deparamos com 
a posição daqueles para os quais os homens (espécie humana) são desiguais por natureza. Nesta 
condição, cada qual irá servir a sociedade segundo as suas habilidades e as suas competências. 
O Estado por sua vez, somente será funcional se mantiver essa desigualdade natural. O filósofo 
Platão (Atenas, 428 – 348) no seu livro “República”, é um dos representantes desta visão 
‘natural’ das desigualdades entre os homens. Por sua vez, o filósofo Jean-Jacques Rousseau 
(1712 – 1778) defenderá que a desigualdade nasce a partida ideia da posse de um bem, ou seja, 
da noção de propriedade privada. Nesse sentido, ela não é natural, cabendo, pois, ao Estado a 
promoção de situações que promovam igualdade. É fundamental que não se tome essa oposição 
de forma simplista. Cada uma dela, traz inúmeras demandas que necessitam ser enfrentadas, 
sem os quais os olhares não se voltam para o ponto central de tudo: o que é o ser humano e 
como viver com justiça e dignidade. 

 
Instrumento para verificação da aprendizagem: 
Procure desenvolver um posicionamento pessoal (utilize das nossas aulas para construir seus 
argumentos) a partir dessas afirmações. 
1. O Estado Liberal, capitalista, é o que melhor exprime a natureza humana. 
2. O Estado Socialista não funciona porque contraria a natureza humana. 
   
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.  
  

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 07 – 11 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 – 07 de junho 2021.   

  



E. E. DR. ALFREDO REIS VIEGAS 

2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Geografia Série: 3º A, B, C E.M 

Professor Fabiana Semana: 07/06 a 11/06 

Tema da aula REGIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO 
MUNDIAL 

Equivalente:  02 aulas 

Habilidade: 
Comparar e diferenciar os critérios de regionalização mundial, considerando as 
intencionalidades sociais, políticas e econômicas que as envolvem. 
 

Material de Apoio 

Caderno do Aluno - São Paulo faz Escola 

 

Conteúdo: 

Regionalização do espaço geográfico 

 

Atividade Contextualizada 

O Roteiro dessa semana traz como tema REGIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO MUNDIAL que é 

continuação do que foi falado nas aulas anteriores, e uma retomada dos conteúdos, ao 

regionalizar se estabelece uma relação com a diversidade paisagística, política, cultural, entre 

outras de acordo com os critérios definidos.  

 A nossa proposta é que de durante a realização da pesquisa se observe em quais critérios os 

países se destacam em relação as maiores ou menores economias, seja pela classificação do 

Banco Mundial, de acordo com o Rendimento Nacional Bruto (PNB) per capita; pela 

regionalização socioeconômica do mundo entre Norte e Sul ou como os países se encontram em 

relação ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Na atualidade vemos situações que nos 

remetem a pensar na origem desses problemas. 

 

Atividade a ser realizada 

ATIVIDADE 3: - CONFECÇÃO DE TABELA, página 99 

 

 Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Atividade A, Completar a tabela PNB, IDH, PIB, dos países. 

- Atividade B, C, Responder questões. 

 

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

14/06, 13 988103004, 3anoarvgeografia@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: 3 º A, B, C 

Professor ADOLFO Semana: 07 a 11 de junho 

Tema da aula Revolução Russa – parte II Equivalente:  02 aulas 

 

Habilidades: Interpretar realidades histórico-sociais a partir de conhecimentos sobre a 
economia e as práticas sociais e culturais. 
 
Material de apoio: 
1. Caderno do Aluno - São Paulo Faz Escola. 
2. Livro didático: Brasil: passado e presente. Vol. 3. P. 36. (disponibilizado pela escola) 
 
Conteúdo: 
1. A Revolução Comunista de 1917 
2. O processo de criação do modelo socialista soviético 
 
Atividade contextualizada: 
O Roteiro desta semana traz como tema e atividade que é continuação do que foi dado no CMSP. 
 

Após a abdicação do czar, forma-se um Governo Provisório, sob a chefia de Kerensky, que se 
veria envolvido em disputas entre liberais e socialistas. Sofrendo pressões dos sovietes, o 
governo concedeu anistia aos prisioneiros e exilados políticos. De volta à Rússia, os 
bolcheviques, liderados por Lenin e Trotsky, organizaram um congresso onde defendiam lemas 
como: “Paz, terra e pão” e “Todo o poder aos sovietes”. No dia 7 de novembro (25 de outubro 
no calendário gregoriano), operários e camponeses, sob a liderança de Lenin, tomaram o poder. 
Os bolcheviques distribuíram as terras entre os camponeses e estatizaram os bancos, as estradas 
de ferro e as indústrias, que passaram para o controle dos operários. Os quatro primeiros anos 
de governo bolchevique foram marcados por uma guerra civil que abalou profundamente o país. 
Igualmente, para evitar qualquer tentativa de restauração monárquica, o czar Nicolau II e sua 
família foram assassinados sem qualquer tipo de julgamento, em julho de 1918. O Exército 
Vermelho, criado por Leon Trotsky, derrotou o Exército Branco, formado por nobres e 
burgueses, garantindo a permanência dos bolcheviques no poder. A revolução estava salva, mas 
a paralisação econômica era quase total. Para restaurar a confiança no governo, foi criada 
a NEP (Nova Política Econômica), que permitia a entrada de capital estrangeiro e o 
funcionamento de empresas particulares.  A aplicação da NEP resultou no crescimento industrial 
e agrícola da Rússia. Em 1922 foi estabelecida a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS), sob liderança de Lenin. Após sua morte, em 1924, iniciou-se uma luta pelo poder entre 
Trotsky e Stalin. Derrotado, Trotsky foi expulso do país e, em 1940, foi morto na cidade do 
México, por um assassino a serviço de Stalin. Sob seu governo, a URSS conheceu uma das mais 
violentas ditaduras da história, ao mesmo tempo que passava por um crescimento econômico 
vertiginoso. Durante a II Guerra Mundial, o país seria um dos principais inimigos do nazismo,  
  

https://www.todamateria.com.br/guerra-civil/
https://www.todamateria.com.br/leon-trotsky/
https://www.todamateria.com.br/nazismo/


aliado dos Estados Unidos e do Reino Unido. Após o conflito, seria alçada à condição de segunda 
potência mundial. 
 
Atividade a ser realizada: 
1 – Diferencie mencheviques e bolcheviques. 
2 – Explique a sucessão do governo russo após a morte de Lenin. 
 
3 - A vitória da Revolução de Outubro de 1917 não garantiu a estabilidade política da Rússia 
que se viu tomada por uma guerra civil travada entre: 
a) o exército liderado por Trotsky contra as forças armadas patrocinadas por nobres e 
burgueses. 
b) a guarda imperial, fiel ao czar, contra os bolcheviques, liderados por Lenin. 
c) o exército russo contra milícias rurais que tinham o auxílio dos operários urbanos. 
d) o exército vermelho contra o exército branco, apoiado pelo czar. 
 
4 - Com relação ao processo revolucionário russo que culminou com a tomada do poder pelos 
bolcheviques em 1917, pode-se afirmar que: 
a) Na fase denominada Comunismo de Guerra, uma das primeiras medidas tomadas por Lenin 
foi a nacionalização dos bancos e das principais indústrias. 
b) O governo provisório liderado por Kerensky, tão logo assumiu o poder retirou a Rússia da 
Guerra através do Tratado de Brest-Litovsky 
c) O lema “Paz, Terra e Pão” adotado por Stalin, foi fundamental para a mobilização do 
campesinato e seu engajamento na luta ao lado dos mencheviques. 
d) Na guerra civil entre brancos e vermelhos, os brancos receberam auxílio de mercenários de 
toda a Europa, recrutados por países capitalistas. 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem: 

 

A atividade do roteiro deve ser feita e postada no seguinte e-mail: profesadolfo@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:profesadolfo@gmail.com


 

E. E. DR. ALFREDO REIS VIEGAS 

2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Sociologia Série: 3 º Ensino Médio 

Professor Damiane Petrucci de Rezende 
Siles 

Semana: 07 a 11 de junho 

Tema da aula Você sabe o que legitima os 
direitos políticos? 

Equivalente:  02 aulas 

 

Habilidade: 
Reconhecer diferentes formas de atuação política da população nas revoltas e movimentos 
populares dos séculos XIX e XX 
 

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: 
Direitos Políticos 
 
Atividade Contextualizada: 
Apesar de nosso país ser jovem, nossa história política é um tanto quanto agitada. Já fomos 
colônia, reino unido, império, república – cuja história guarda um período totalitário com o 
Presidente Getúlio Vargas e uma ditadura militar. A Nova República, assim chamada depois que 
os militares deixaram o poder, propiciou, dentre outras coisas, a criação de uma nova 
Constituição, que como você já estudou, teve ampla participação da população e por isso é 
conhecida como “Constituição Cidadã”.  
Atividades – Adaptações de atividades propostas no Caderno São Paulo faz Escola - vol.1, 
págs. 172 e 173 
Os direitos políticos da população, como vivenciamos hoje, é fato recente. Muitos deles só 
surgiram e se estabeleceram depois da promulgação da Constituição de 1988.  Quando 
estudamos a Constituição e algumas leis, pudemos observar o quanto elas são importantes 
na garantia e manutenção de direitos.  
Reflita e responda! 

1) Não é estranha a obrigatoriedade do voto, sendo que ele é um direito? Você 
consegue 

dar exemplos de formas espontâneas de participação política? Você tem ou conhece alguma 
experiência do tipo, tais como movimentos sociais e políticos? 

2) Escolha um movimento social que você conhece e aponte suas principais 
reivindicações. 

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

