
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: 14 a 18 de junho 

Temas da 
aula 

Desigualdade como desafio político 
 

Equivalente: 2 AULAS 

Habilidade: 
Reconhecer o caráter insatisfatório, ingênuo e mesmo ideológico de certas explicações normalmente 
aceitas pelo senso comum para o problema da desigualdade 
 
Material de Apoio: 
Caderno do Aluno São Paulo faz Escola. Área de Humanas – Filosofia P. 154 -157 
CHAUÍ, Marilena. Iniciação à Filosofia. São Paulo: Ed. Moderna. 2019. P. 361 – 391 
 
Conteúdo: 
O Estado: para igualar ou desigualar? Parte 2 
 
Atividade Contextualizada: 
Para melhor compreender a profundidade e, acima de tudo, a complexidade deste roteiro (considere os 
anteriores também), é significativo trabalhar com as situações concretas que nos cercam. Estamos em 
meio a uma pandemia mundial. A ciência está sendo desafiada a dar uma resposta a um novo vírus. As 
orientações sanitárias apontam para o isolamento social, a intensificação da higiene pessoal das mãos, a 
vacinação. Os vários setores da produção, bem como os setores de serviços, no conjunto a economia 
recente os efeitos deste momento de impasse entre sair de casa ou respeitar o isolamento. No campo da 
educação vivemos a realidade do ensino on line e do ensino híbrido. Todo esse cenário deve provocar o 
incomodo filosófico que leva a perguntar: Esse momento histórico é vivido pelas pessoas de modo igual? 
Todos estavam/estão em condições de igualdade para viverem com dignidade este momento da história 
humana? Quem é o ente a ser invocado para mediar este cenário? 
 
Atividade/Desafio 
Escolha uma entra as várias situações concretas apresentadas acima. Dê preferência a aquela que mais 
afeta a sua vida. Depois, pense e escreva: Como a política liberal trataria a situação que você escolheu. 
Agora pense como o pensamento socialista trataria a mesma situação que você escolheu. 
 
Data de entrega: Dia 18 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 14 – 18 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 – 18 de junho 2021.   

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


E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Geografia Série: 3º A, B, C 

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

Tema da aula A América Latina Equivalente:  02 aulas 

 
Habilidade: 
Analisar elementos histórico-geográficos que permitam diagnosticar diferentes argumentações 

socioculturais para explicar o conceito de América Latina. 

 

Material de Apoio 

Caderno do Aluno - São Paulo faz Escola, página 117 

 

Conteúdo: 

A população indígena na América Latina 

 

Atividade Contextualizada 

O Roteiro dessa semana traz como tema “A América Latina”. Após ter explorado alguns conflitos étnico-

culturais, a partir das sugestões oferecidas, esperamos que os estudantes consigam analisar os elementos 

geográficos e as principais áreas de tensão, agora na América Latina. A ideia é que consigam compreender 

e estabelecer as relações entre as consequências do processo de colonização e o papel dos principais 

atores sociais envolvidos nesses conflitos. Para este momento, é importante indagar junto aos estudantes 

se eles recordam de povos indígenas existentes na América Latina. Lembre os(as) estudantes que, ao 

longo do percurso formativo, o ensino fundamental, tratou do processo de ocupação do território 

Americano, feito pelos conquistadores europeus sobre os povos pré-colombianos, que ocasionou o 

extermínio de certas populações nativas. Na atualidade vemos situações que nos levam a refletir sobre as 

origens dos conflitos étnicos-culturais. 

 

Atividade a ser realizada 

Caderno do Aluno São Paulo faz Escola, P. 117 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: 

Leitura e análise de texto 

Responder questões, a, b, c 

 

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

Preferencialmente 21/06, 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 14/06 a 18/06), Roteiro de Geografia, série, data da entrega. 

  



 

E. E. DR. ALFREDO REIS VIEGAS 

2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina HISTÓRIA Série: 3º A, B, C 

Professor ADOLFO FONTAN Semana: 14 a 18 de junho 

Tema da aula 1929: crise e reinvenção do 
capitalismo. 

Equivalente:  02 aulas 

Habilidades: (EF09HI10) Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes 
conflitos mundiais, os conflitos vivenciados na Europa e as relações de poder entre as nações. 
 
Material de apoio:  
1 – Caderno do aluno São Paulo Faz Escola, da página 132 a 134. 
2 - Livro didático: Brasil: passado e presente. Vol. 3, disponibilizado pela escola 
3 - Textos “A crise de 1929” em www.epsjv.fiocruz.br e “Os Estados Unidos e a crise pós 1º Guerra” em 
www.abphe.org.br  
 
Conteúdo: 
1. A Crise de 1929, e as consequências desta para a História do século XX.   
2. O modelo keynesiano. 
 
Atividade contextualizada: O Roteiro desta semana traz como tema e atividade que é continuação do 
que foi dado no CMSP.  Objetiva apresentar como era a economia dos Estados Unidos antes e após a 
Primeira Guerra Mundial e o seu após para discorrermos sobre a Crise de 1929 e suas consequências no 
capitalismo mundial.  Entender que os reflexos dessa crise ainda estão presentes na economia globalizada 
e na atuação do mundo financeiro em que estamos inseridos. 
 
As nações europeias saíram da Primeira Guerra Mundial com as suas economias arrasadas.  Os Estados 
Unidos, ao contrário, retiraram-se do conflito muito mais prósperos do que quando entraram.  Entre 1914 
e 1920, a riqueza do país aumentou em 250%.  Muito dessa expansão se deveu à exportação de gêneros 
alimentícios, armamentos e outros produtos industrializados durante o conflito e ao aumento do 
comércio com a América Latina e a Ásia. 
Se no início da guerra os norte-americanos encontravam-se endividados, no fim do conflito detinham 
créditos comerciais de mais de 3 bilhões de dólares. Além disso tinham a receber cerca de 9 e meio bilhões 
de dólares de empréstimos feitos a governos europeus nesse período.  
Em 1923 o Produto Interno Bruto, PIB, norte-americano cresceu quatorze por cento em relação ao ano 
anterior.  A agricultura se mecanizou e as fábricas aumentaram sua produção.  Muito contribuiu para isso 
o fato de as indústrias terem implantado a linha de montagem móvel.  Esse avanço tecnológico, 
desenvolvido pela primeira vez na indústria automobilística no início do século XX, permite a fabricação 
em serie de um mesmo produto em muito menos tempo e com menos mão-de- obra do que antes. Isso 
fazia com que as mercadorias chegassem às lojas com preços mais acessíveis. 
Após a guerra o quadro não mudou, pois os países europeus estavam voltados para a reconstrução das 
indústrias e cidades, necessitando manter suas importações, principalmente dos EUA. A situação 
começou a mudar no final da década de 1920. Reconstruídas, as nações europeias diminuíram 
drasticamente a importação de produtos industrializados e agrícolas dos Estados Unidos. Com a 
diminuição das exportações para a Europa, as indústrias norte-americanas começaram a aumentar os 
estoques de produtos, pois já não conseguiam mais vender como antes. Grande parte destas empresas 
possuíam ações na Bolsa de Valores de Nova York e milhões de norte-americanos tinham investimentos 
nestas ações. 
Em outubro de 1929, percebendo a desvalorizando das ações de muitas empresas, houve uma correria 
de investidores que pretendiam vender suas ações. O efeito foi devastador, pois as ações se 
desvalorizaram fortemente em poucos dias. Pessoas muito ricas, passaram, da noite para o dia, para a 

http://www.epsjv.fiocruz.br/
http://www.abphe.org.br/


classe pobre. O número de falências de empresas foi enorme e o desemprego atingiu quase 30% dos 
trabalhadores. A crise, também conhecida como “A Grande Depressão”, foi a maior de toda a história dos 
Estados Unidos. Como nesta época, diversos países do mundo mantinham relações comerciais com os 
EUA, a crise acabou se espalhando por quase todos os continentes. 
A crise de 1929 afetou também o Brasil. Os Estados Unidos eram o maior comprador do café brasileiro. 
Com a crise, a importação deste produto diminuiu muito e os preços do café brasileiro caíram. Para que 
não houvesse uma desvalorização excessiva, o governo brasileiro comprou e queimou toneladas de café. 
Desta forma, diminuiu a oferta, conseguindo manter o preço do principal produto brasileiro da época. Por 
outro lado, este fato trouxe algo positivo para a economia brasileira. Com a crise do café, muitos 
cafeicultores começaram a investir no setor industrial, alavancando a indústria brasileira. 
A solução para a crise surgiu apenas no ano de 1933. No governo de Franklin Delano Roosevelt, foi 
colocado em prática o plano conhecido como New Deal. De acordo com o plano econômico, o governo 
norte-americano passou a controlar os preços e a produção das indústrias e das fazendas. Com isto, o 
governo conseguiu controlar a inflação e evitar a formação de estoques. Fez parte do plano também o 
grande investimento em obras públicas (estradas, aeroportos, ferrovias, energia elétrica etc.), 
conseguindo diminuir significativamente o desemprego. O programa deu seus frutos tanto que no começo 
da década de 1940 a economia norte-americana já estava funcionando normalmente. 
Keynesianismo: interferência estatal na economia para disciplinar a concentração de renda. 
 
Atividade a ser realizada: 
1- Quais as medidas que podem ser destacadas, adotadas pelo presidente Franklin D. Roosevelt para 
conter a Crise de 1929? 
2- O que o texto 1 da página 71 informa sobre a Crise de 2008? 
3- A Crise de 1929: (UFPE) Após a Primeira Guerra Mundial, a febre de negócios, baseada na 
especulação, provocou a Crise de 1929. Identifique, nas alternativas a seguir, os principais fatos que a 
produziram. 
a) Aparecimento de ideologias como o Fascismo e o Nazismo. 
b) Superprodução de mercadorias e saturação dos mercados consumidores. 
c) Retraimento do crédito e proibição das exportações. 
d) Equilíbrio entre a agricultura e o comércio. 
4- Roosevelt implementou um plano de recuperação da economia chamado New Deal, elaborado pelo 
economista John Maynard Keynes, que consistia em: 
a) Uma presença maior do Estado intervindo na economia para evitar uma nova crise. 
b) Socializar progressivamente a economia norte-americana através de mecanismos nitidamente 
estatizantes. 
c) Emprego de mão-de-obra, subsidiada pelo governo, tanto na indústria como na agricultura. 
d) Abrir a economia para capital estrangeiro. 
5- O motivo de os efeitos da crise de 1929 não terem sido sentidos na União Soviética deve-se a: 
a) O país era economicamente aberto, mas não investia capital nos EUA. 
b) O país se encontrava em um modelo econômico restrito aos países integrantes do bloco socialista. 
c) A falta de regulação na economia dos EUA mantinha o país afastado. 
d) Endividamento com país, retraindo a economia. 
 

Instrumento para verificação da aprendizagem: 
A atividade do roteiro deve ser respondida e postada no seguinte e-mail: profesadolfo@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. 
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: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: 14 a 18 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: 

Atualmente, os direitos políticos no Brasil são para todos. Conceitos como igualdade e equidade estão 

presentes em diversas políticas públicas que beneficiam a população, além dos direitos garantidos por 

legislações pertinentes. Contudo, nem sempre foi assim. Por muito tempo, uma grande parcela da 

população ficou à margem, o que gerou algumas revoltas. As revoltas são uma forma de participação 

política de cunho nitidamente popular. São instigadas pela ausência do Estado na assistência a certas 

populações. 

Atividades – Adaptações de atividades propostas no Caderno São Paulo faz Escola - vol.1, págs. 173 a 
175 
Escolha uma das revoltas populares ocorridas no Brasil, propostas na tabela abaixo e pesquise em fontes 

variadas as informações para preencher os respectivos dados solicitados. 

Evento  Período Local Envolvidos na 
revolta. 

Características 

Revolta dos Cabanos     

Cabanagem     

Revolta dos Malês     

Balaiada     

Revolta contra o Censo 
Geral do Império e o 
Registro Civil de 
nascimentos e óbitos 

    

Revolta do Quebra-Quilos     

Revolta de Canudos     

Guerra do Contestado     

 
Instrumento para verificação da aprendizagem: 
1. Encaminhe a pesquisa, preferencialmente até o dia 21 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 21 de junho 

mailto:dami.petrucci@gmail.com

