
 

                                               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: 31 maio – 04 junho 

Temas da aula "Abaixo as leis também!": Max Stirner sobre 
o Estado 

Equivalente: 2 AULAS 

Habilidade: 
Questionar o papel social do Estado e das leis 
 
Material de Apoio: 
CHAUÍ, Marilena. Introdução à Filosofia. São Paulo: Ed. Moderna. 2019. P. 371 – 377. 
 
Conteúdo: 
O Indivíduo, o Estado, as Leis 
 
Atividade Contextualizada: 
Nos últimos dois roteiros fomos convidados a estudar, pesquisar e refletir sobre os discursos e a política. Estamos 
falando do Estado a partir de dois modelos que refletem, também, estilos de vida, valores e princípios, produção de 
conhecimento. Mais do que simplesmente conhecer o modelo liberal (O Estado Liberal) e as ideias de Marx, 
transportadas/adaptadas para o Estado (Estado Socialista) é preciso perceber o quanto isso modela a ação das pessoas 
e pauta as suas relações. O propósito, contudo, deste roteiro é ainda o de melhor compreender tudo isso e ver como 
cada um de nós nos posicionamos. E este é o ponto: Tomar ciência de que frente a esses modelos, ainda, podemos 
ser autônomos. Não se trata de escolher um ou outro, ou não querer a ambos, mas como nos constituímos frente, ao 
meio, dentro deles. É o incômodo que nos vem do pensador Max Stirner que entre outros aponta para a possível e 
necessária adaptação que o indivíduo faz ao meio a fim de satisfazer os seus desejos.  

 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem:  

1. Vivemos em uma sociedade cuja política econômica é liberal. Como essa política econômica liberal afeta 

(positivamente ou negativamente) a sua vida? 

 

2. Em função dos movimentos de oposições ao modelo liberal temos, também, muitas ações chamadas de socialistas. 

Como essas políticas sociais afetam (positivamente ou negativamente) a sua vida?  

 

3. Se concordarmos com o pensador Max Stirner, como individualmente (mas sem ferir o grupo) você pode se 

beneficiar do que o estado propões à sociedade? Isso tem alguma ligação com o seu Projeto de Vida? 

 

   

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.  
 

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 

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


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 2021.   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 E. E. DR. ALFREDO REIS VIEGAS 

                                             2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Geografia Série: 3º A, B, C EM 

Professor Fabiana Semana: 31/05 a 04/06 

Tema da aula A QUESTÃO ÉTNICO-CULTURAL Equivalente:  02 aulas 

 

Habilidade: 
Ler e interpretar mapas e gráficos relativos à distribuição e à manifestação das principais áreas de conflitos étnico- 
religiosos no mundo 
 
Material de apoio 
3ºEM – Caderno do aluno São Paulo faz Escola 

 

Conteúdo: 

O conflito étnico  

 

Atividade Contextualizada 

 

O Roteiro dessa semana traz como tema "A QUESTÃO ÉTNICO-CULTURAL", que é continuação do que foi falado na 

aula anterior. Na atualidade vemos situações que nos remetem a pensar na origem dessas questões. 

A nossa aula abordará "O conflito étnico" que é um termo utilizado pela sociologia para explicar qualquer conflito de 

origem violenta, militar ou bélica, entre dois ou mais grupos. Normalmente, os conflitos estão ligados a questões 

religiosas, territoriais, políticas, culturais e étnicas e aos embates motivados por características diferenciadas e pela 

falta de tolerância, resultando, muitas vezes, em genocídios. Os conflitos étnicos existem no mundo desde o início dos 

tempos na história da humanidade. No Caderno do Aluno São Paulo Faz Escola, está elaborado um texto com a 

finalidade de conceituar o que é etnicidade, preconceito e etnofobia. Além de compreender os conceitos. 

Olá, está semana vocês devem ter acompanhado as notícias sobre conflitos étnicos, tal fato ocorrido está relacionado 

aos nossos Roteiros e em especial neste dessa semana. A nossa proposta é que você compreenda as diferenças 

culturais e a importância de se conviver com a diversidade.  

 

Atividade a ser realizada 

 Página 114, 115 "Como evitar que o terror leve a um aumento da intolerância e da xenofobia"? Questões da página 

115, (a, b, d, e) 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Caderno do aluno São Paulo faz Escola 

- Leitura e interpretação de texto, responder questões. 

 

Data de entrega 

Preferencialmente dia 07/06, enviar para e-mail 3anoarvgeografia@gmail.com dúvidas 13 988103004 

 

                              

 

 



 E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina HISTÓRIA Série: 3º A, B, C 

Professor ADOLFO Semana: 31 de maio a 4 de junho 

Tema da aula Revolução Russa – Parte I Equivalente:  02 aulas 

 
Habilidades: Interpretar realidades histórico-sociais a partir de conhecimentos sobre a economia e as práticas sociais 
e culturais. 
 
Materiais de apoio: 
Caderno do Aluno São Paulo Faz Escola 
Livro didático Brasil: passado e presente. Vol. 3, página 36. Disponibilizado pela escola, 
 
Conteúdo: Apresentar o fenômeno político, econômico e social russo após o fim da servidão, transição pra um 
capitalismo industrial acelerado e as crises oriundas de tal processo, que culminaram n Revolução Burguesa, de março 
de l917. 
 
Atividade contextualizada: O Roteiro desta semana traz como tema e atividade que é continuação do que foi dado 
no CMSP, visando o entendimento do Socialismo no mundo atual.  
 
 

No início do século XX, o Império Russo ainda era imenso constituído e por diferentes povos com diversas línguas e 
tradições diferentes. Governada por um Czar, o Czar Nicolau II, um imperador que contava com poderes absolutos e 
se dizia governante por vontade de Deus. Sofreu pequenos avanços industriais no século XIX, mas o Império Russo 
continuou a ser completamente agrário e arcaico. 
Essa pequena industrialização fez com que diversos camponeses saíssem do meio rural e viessem tentar a vida nos 
centros urbanos, após a abolição da servidão em 1861. O campesinato procurava por melhores condições de trabalho 
e de vida, mas esse povo fruto da miserabilidade agrária acabou sofrendo nos centros urbanos, com a carga excessiva 
de trabalho, baixos salários, a fome e a marginalização. Nesse contexto a Rússia ainda era dependente financeiramente 
da Inglaterra e França. 
Em 1904 começaram as greves nos centros industriais, as quais eram apoiadas por jovens estudantes universitários, 
da aristocracia, por meio de manifestações, juntamente com um movimento de oposição que pressionava o governo 
czarista pedindo reformas na atrasada estrutura social russa. 
Tentando contornar a crise que se agravava, Nicolau II anunciou a concessão de liberdade de imprensa, independência 
do poder judiciário e tolerância religiosa. Quase nada comparado à sofrida vida dos agora então operários. Logo os 
trabalhadores se organizaram através da construção de projetos políticos, montaram sindicatos e fizeram 
reivindicações através deles. 
No dia 22 de janeiro de 1905, trabalhadores marcharam em direção ao Palácio de inverno com a intenção de 
apresentar as reivindicações por melhores salários e condições de trabalho. Na frente do Palácio, havia uma multidão 
de homens, mulheres, crianças, e simpatizantes do movimento, era uma manifestação pacífica por parte do 
operariado, mas a autoridade militar russa resolveu covardemente, dispersar os manifestantes a bala quando eles não 
quiseram se afastar dos arredores do Palácio. O resultado foram corpos massacrados e feridos sobre a neve. 
Os trabalhadores, apesar de estarem sofridos e miseráveis tinham na figura do Czar Nicolau II a figura de um pai, mas 
a partir desse dia eles passaram a enxergá-lo como o pior inimigo do povo russo. Esse dia ficou marcado em toda a 
História como o Domingo Sangrento. Depois da tragédia uma onda de greves tomou conta de todo o Império, a 
repressão do governo foi violenta e numerosas sentenças de morte foram executadas. 



No mesmo ano foi convocada a Duma, ou seja, uma assembleia na qual estariam representadas as mais diversas 
tendências políticas. Com isso o império Russo cedeu ao regime constitucional e parlamentar que outros governos de 
outros países aderiram no século XIX. Na verdade, muito pouco foi feito, o Czar Nicolau II queria era tempo, pois ele 
não cumpriu nenhuma promessa feita depois do massacre, assim o movimento operário voltou com força e com o 
suporte das ideias socialistas. 
 
Atividade a ser realizada:   
1. (Puccamp 2018) Sobre o império dos csares russos a que o texto se refere, pode-se afirmar que, na década de 1860, 
o czar Alexandre II, através de empréstimos franceses, inicia:  
a) uma intensa reforma social e política como a abolição da escravidão, da prisão por dívida, reformas educacionais e 
restabelecimento de liberdade de culto e uma ampla reforma agrária com confisco das terras dos nobres emigrados.  
b) um forte desenvolvimento industrial e militar na Rússia provocando algumas mudanças socioeconômicas, como o 
do controle operário sobre a produção e a distribuição igualitária do que for produzido pelos membros da sociedade.  
c) uma crescente intervenção do Estado russo sobre a economia provocando muitas mudanças, como a decadência 
dos dogmas do liberalismo, a falência do pequeno proprietário de terra e a emissão de moedas para conter a inflação.  
d) uma concentrada industrialização na Rússia provocando diversas modificações sociais como o surgimento de um 
vigoroso movimento operário e o início da disputa política entre a jovem burguesia e a nobreza russa. 
2. (UFJF) Sobre o contexto social da Rússia, anterior à Revolução Bolchevique de 1917, é incorreto dizer que: 
a) a grande massa da população era camponesa, reflexo das condições econômicas e sociais anteriores, havendo 
grande concentração fundiária nas mãos de poucos. 
b) a industrialização estava restrita a poucas cidades, como Moscou e São Petersburgo, e fora financiada, em grande 
parte, pelo capital europeu ocidental. 
c) apresentava uma burguesia forte e organizada, com um projeto revolucionário amadurecido, que defendia, entre 
outros aspectos, a criação de uma República no lugar do governo czarista. 
d) o proletariado enfrentava péssimas condições de vida nas cidades, fruto dos baixos salários, mas dispunha de um 
certo grau de organização política, que possibilitava sua mobilização. 
e) após o fim da servidão, houve uma intensa migração do campo em direção à cidade, contribuindo para o aumento 
da mão-de-obra disponível, que seria direcionada, em grande parte, para a indústria. 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem: 

 

A atividade do roteiro deve ser feita no caderno de História 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 7 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  
 

 

 

 

 

 

 

                                                          Bom Trabalho! 

 

 
 
 
 

mailto:profesadolfo@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 
participação política? 

Equivalente:  02 aulas 

 
Habilidade: 

1. Sensibilizar-se em relação às tensões que ocorreram na formação da diversidade brasileira.  

Material de Apoio 

1. Caderno do aluno São Paulo faz Escola 

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

 

 

Conteúdo: 

Movimentos sociais 

Atividade Contextualizada 

Retomando ... 

O Roteiro dessa semana é uma continuação do que foi proposto na semana anterior onde os alunos foram 

orientados a pesquisar sobre um dos movimentos sociais abaixo relacionados: 

1- Movimento Sem Terra 
2- Movimento Feminista 
3- Movimento Negro 
4- Movimento Ambientalista 
5- Movimento LGBT. 

Atividades: 

A partir da sua pesquisa, desenvolvida no roteiro anterior, faça um “painel de imagens” que represente o 
seu aprendizado sobre o movimento social que você escolheu 

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


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


