
E. E. DR. ALFREDO REIS VIEGAS 
3º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

Disciplina FILOSOFIA Série: 1EM A B C D 

Professor JORGE ALVES DE OLIVEIRA Semana: 23 a 27 ago 

Tema Territorialidade e juventudes – Parte 2 - As 
concepções de infância, juventude e velhice na 
tradição filosófica e as suas problemáticas no 
Brasil contemporâneo 

Ano: 2021 

Habilidade: 

(EM13CHS205) Analisar a produção de diferentes territorialidades em suas dimensões culturais, econômicas, ambientais, 

políticas e sociais, no Brasil e no mundo contemporâneo, com destaque para as culturas juvenis. 

 

Material de Apoio: 

1. EPICURO - Carta Sobre a Felicidade. Disponível em < Epicuro - Carta Sobre a Felicidade (abdet.com.br) >. Acesso em 20 de 

agosto de 2021. 

2. NIETZSCHE - Três Metamorfoses da Liberdade • Razão Inadequada (razaoinadequada.com) disponível em <Nietzsche - Três 
Metamorfoses da Liberdade • Razão Inadequada (razaoinadequada.com) > Acesso em 21 de agosto de 2021  
3. POSTMAN, Neil. O desaparecimento da infância. Tradução de Suzana Menescal de Alencar Carvalho e José Laurenio de MeIo. - 
Rio de Janeiro: Graphia, 1999 
4. PLATÃO. Apologia de Sócrates Autor: Platão Editora: VirtualBooks. Ano: 2003 – 1ª Edição Nº de Páginas: 032. Tipo: Livro Digital 
5. PLATÃO. Protágoras. Tradução, Introdução e Notas de Ana da Piedade Elias Pinheiro. Lisboa: Relógio D`Água Editores, 1999. 
6. REPÚBLICA; Guia Estudo. Disponível em < https://www.guiaestudo.com.br/a-republica >. Acesso em 11 de agosto de 2021 

7. SEDUC, Currículo em Ação - Filosofia. Volume 3. P. 285 – 286 (disponibilizado no WhatsApp - grupo da sala e no site da 

Escola) 

8. SÓFOCLES. Édipo rei/Sófocles; tradução Mário da Gama Kury; apresentação Adriane da Silva Duarte. – 1.ed. – Rio de 

Janeiro: Zahar, 2018. 

 

Situação-Problema: 

Quais fazeres sociais, políticos, econômicos e tecnológicos, dos mais simples aos mais complexos, tornam nossa sociedade 

melhor? (Atenção: não se trata de responder de forma direta. Essa questão é orientadora para nossos estudos.) 

 

Objetos de conhecimento: 

1. As concepções de infância, juventude e velhice na tradição filosófica e as suas problemáticas no Brasil contemporâneo. 

2. A renovação cultural, ética, valores e cultura juvenil. 

 

Atividade Contextualizada: 

Nosso trabalho/estudo nesta aula é a de nos atermos nas pessoas que deliberadamente buscam nos apresentar o mundo. 

Você mesmo pode identificar quem são essas pessoas ou os grupos que realizam essa tarefa. Tal como no Mito da Caverna 

(ver no Material de Apoio, acima, o livro “República”), essas pessoas nos projetam imagens que nos aproximam ou 

distanciam dos objetos do conhecimento. Esta ação sobre nós é tão intensa a ponto de nos colocar em dúvida até mesmo 

sobre quem somos em nossa identidade. Assim, não é sem sentido que o enigma da Esfinge (ver no Material de apoio, 

acima, o livro “Édipo-Rei”) continue incomodando. De concreto, temos algumas configurações sobre nós mesmos (a espécie 

homem), que parte de dados biológico/naturais: o homem é criança, é jovem, é idoso. A partir disto criam-se outras 

concepções e proposituras que se querem como universais e atemporais. O incômodo filosófico se apresenta quando se 

identifica que características e comportamentos tidos como comuns a um grupo específico se difere no tempo e no espaço. 

O exercício da fala filosófica pode contribuir de forma importante para que possamos dizer de nós mesmos, dizermos dos 

outros e dessa forma buscarmos fazeres que tornem a sociedade melhor. Neste sentido, para esta aula, as atenções se 

voltam sobre o que se falam e quem fala sobre a criança, o jovem e o idoso. 

 

 

 

 

 

https://abdet.com.br/site/wp-content/uploads/2014/11/Carta-Sobre-a-Felicidade.pdf
https://abdet.com.br/site/wp-content/uploads/2014/11/Carta-Sobre-a-Felicidade.pdf
https://razaoinadequada.com/2018/04/11/tres-metamorfoses-da-liberdade/
https://razaoinadequada.com/2018/04/11/tres-metamorfoses-da-liberdade/
https://razaoinadequada.com/2018/04/11/tres-metamorfoses-da-liberdade/


 

Leia com atenção os textos abaixo: (Para sua pesquisa, confira os originais no material de apoio, acima). 

Fique atento com o assunto central de cada texto e procure localizar o autor dessas ideias. 

 

TEXTO 1 

DECIFRA-ME OU TE DEVORO! 

Que critatura pela manhã tem quatro pés, ao meio dia tem dois, e a tarde tem três? 

 

TEXTO 2 

Ninguém, quando jovem, deixe de filosofar. Nem quando velho, se canse filosofando. Pois ninguém é jovem 

demais nem demasiado evlho para fazer algo em favor de sua saúde espeiritual. 

 

TEXTO 3 

Sócrates questiona Hipócrates sobre as razões que o motivam a se submeter ao ensino de Protágoras. “Dize-me, 
Hipócrates, estás disposto a procurar Protágoras e a dar-lhe dinheiro em troca dos cuidados que te dispensar; mas 
sabes tu quem procuras e o que desejas aprender?” (Protágoras, s/d, p. 14) 
No episódio, Hipócrates pretendia confiar-se a Protágoras, que era um dos maiores, entre os sofistas. Na ótica de 
Sócrates e de outros, os sofistas não eram benquistos, e era preciso estar-se atento ao que pretendiam ensinar. 
“Um sofista, Hipócrates, não é uma espécie de mercador e de traficante das virtualhas de que a alma se alimenta? (...) 
“Mas a alma, Sócrates, de que se alimenta”? “De ciências, suponho eu; mas é preciso muito cuidado, amigo, para que 
o sofista, ao vender sua mercadoria, não nos engane como os que negociam com os alimentos do corpo, mercadores 
e retalhistas (...) Acautela-te, rapaz, não arrisques num lançamento de dados o que tens de mais caro, pois o perigo é 
muito maior na compra das ciências que na compra dos alimentos.” (Protágoras, s/d, p. 16-17) 
 
TEXTO 4 
A Primeira Parte preocupa-se em mostrar de onde surgiu a ideia de infância; especificamente quais eram, a princípio, 
as condições de comunicação que tornaram a infância desnecessária e depois tornaram-na inevitável. A Segunda Parte 
nos instala nos tempos modernos e tenta mostrar como a passagem do mundo de Gutenberg para o de Samuel Morse 
transformou a infância, enquanto estrutura social, em algo insustentável e, na verdade, despropositado. 
 
TEXTO 5 
Das três metamorfoses 
O Camelo - Há muitas coisas pesadas para o espírito, para o forte, resistente espírito em que habita a reverência: sua 
força requer o pesado, o mais pesado. 
O Leão - No mais solitário deserto acontece a segunda metamorfose: o espírito se torna leão, quer capturar a 
liberdade e ser senhor em seu próprio deserto. 
A Criança - Inocência é a criança, e esquecimento; um novo recomeço, um jogo, uma roda a girar por si mesma, um 
primeiro movimento, um sagrado dizer-sim. 
 
TEXTO 6 
As acusações: 1. Sócrates não acredita nos deuses. 2. Sócrates corrompe a juventude fazendo-os duvidar daquilo que 
é certo. 
 
Atividade 1.  
Descreva a sua impressão sobre um dos textos. Tenha presente a questão da relação entre criança-jovem-idoso. 
Como entregar? Para ser entregue na sala de aula por quem se encontra presencial, ou enviado por e-mail por  
 
Atividade 2.  
Trazer para a próxima aula uma produção atividade feita por você (um vídeo, um depoimento, um conjunto de 
fotos, seja criativo) ligando o tema e um dos textos desta aula de filosofia com o evento Agosto Lilás promovido 
pela equipe do Grêmio de nossa escola. 
Como entregar: Será feita a apresentação ao longo da aula da semana 30/08 a 03/09. 
 
 

 



E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 
3º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
Disciplina Geografia Série: 1º A, B, C, D  

Professor Fabiana de Almeida Semana: 23/08 a 27/08 

Tema da aula Demografia Equivalente:  02 aulas 

 

Habilidade: (EM13CHS205) Analisar a produção de diferentes territorialidades em suas dimensões culturais, 
econômicas, ambientais, políticas e sociais, no Brasil e no mundo contemporâneo, com destaque para as culturas 
juvenis. 
 

Material de Apoio 

1EM – Caderno Currículo em Ação. Vol. 3. Página 233,234, Caderno do Aluno. (Disponível no site da Escola) 

 

Conteúdo: 

Transição demográfica 

 

Atividade Contextualizada 

O Roteiro dessa semana traz como tema Demografia que é continuação do que foi falado na aula anterior. As questões 

que envolvem a transição demográfica podem ser percebidas no controle de natalidade, taxas de fecundidade, 

mortalidade infantil e expectativa de vida, os fatores que envolvem esse tema, nos leva a compreender a dinâmica 

populacional brasileira. Na atualidade vemos situações que nos remetem a pensar na origem desses eventos que 

ocorrem de tempos em tempos. 

 

Atividades a serem realizadas: 

- Ver o vídeo Quantos somos no Brasil? (durante a aula presencial e síncrona), 54 segundos. 

- Ler o texto, ODS 10, redução das desigualdades, página 233 

- Assistir o vídeo Pirâmide Etária (durante a aula presencial e síncrona), 3 minutos. 

 

Atividade a ser entregue: 

- Atividade 2, página 233, do Currículo em Ação, vol. 3, Caderno do Aluno e responder as questões a b, c, d, da página 

234 

 

Data de entrega 

Alunos que se encontram em aula presencial, e em aulas síncronas (em tempo real) on line, entregar atividades no dia 

da aula. 

Para alunos em atividades remótas enviar para o e-mail 1anogeografiaarv@gmail.com 

Alunos que não dispõe de internet, e não estão frequentando as aulas presenciais procurar a direção. 

whatssap 13 988103004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                      3º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina HISTÓRIA Série: 1ºA, B, C, D 

Professor ADOLFO Semana: 23 a 27 de agosto 

Tema da aula Os Estados Modernos e o 
Absolutismo 

Equivalente:  02 aulas 

Habilidades: (EM13CHS203) Comparar os significados de território, fronteiras e vazio (espacial, temporal e cultural) 
em diferentes sociedades, contextualizando e relativizando visões dualistas (civilização/barbárie, 
nomadismo/Sedentarismo, esclarecimento/Obscurantismo, cidade/campo, entre outras). 
 
Material de apoio:  
1 - 2EM. Caderno São Paulo Faz Escola,  
2 - Livro didático disponibilizado pela escola: “História”, autores Gislaine e Reinaldo, da página 159 a 163. 
3 – https://youtu.be/at01sh12u8A – Vídeo “Absolutismo” 
4 – Texto “Absolutismo: o que é, origem em www.historiadomundo.com.br  
 
Conteúdo: – Expor o caráter ideológico da consolidação dos Estados Nacionais, apresentando ainda uma crítica 
conceitual. 
 
Atividade contextualizada: O Roteiro desta semana traz como tema e atividade a compreensão da formação da 
formação do Absolutismo e seus reflexos nas sociedades do mundo ocidental no término da Idade Feudal e surgimento 
dos Estados Nacionais, em que ocorre a concentração de todo o poder nacional no rei e que tornou absoluta a vontade 
do monarca. Esse sistema político surgiu a partir dos interesses da burguesia emergente e que deixou de existir como 
forma de governo por volta do século XIX mas que serve de inspiração para regimes totalitários da atualidade.  
 
Texto-base: 
O Absolutismo foi um sistema político que, em geral, defendia o poder absoluto do monarca sobre o Estado e foi 
muito comum a partir do século XVI até meados do século XIX em diversas partes da Europa. Essa forma de governo 
estava diretamente ligada com o processo de formação dos Estados Nacionais (nações modernas) e com a ascensão 
da classe mercantil conhecida como burguesia, assim como se relacionava a uma série de outras transformações 
ocorridas na Europa desde a Baixa Idade Média. 
À medida que o Estado Nacional foi consolidando suas fronteiras e demandas e com o surgimento de uma forte classe 
mercantil, houve a necessidade de um representante que defendesse seus interesses e, assim, o poder passou a ser 
concentrado na figura do monarca. Diferentemente do que acontecia durante a Idade Média em que o poder do real 
não era unânime e, por isso, era necessário o auxílio dos nobres para composição do exército, por exemplo, no 
Absolutismo, o monarca controlava todo o poder na tomada de decisões da nação. 
Assim, eram determinadas pelo rei a organização das leis, a criação dos impostos, a delimitação e implantação da 
justiça etc. Surgiu ainda, nesse período, a burocracia, toda uma estrutura de governo que era responsável pela 
execução do trabalho administrativo da nação, de forma a auxiliar o rei na administração do Estado recém-criado. 
Com a delimitação das fronteiras nacionais, o Absolutismo contribuiu para a diminuição das diferenças culturas locais, 
ou seja, houve uma padronização. Assim, uma só moeda foi implantada e um só idioma foi escolhido para toda a 
nação. Com o fortalecimento do comércio, foi criada uma série de impostos para a sua regulação, além de impostos 
alfandegários para a defesa da economia interna.  A partir desses impostos, o rei pôde montar um exército 
permanente que ficava a seu serviço na defesa interna, em casos de rebeliões, e na defesa externa, em casos de 
conflitos. Além disso, do ponto de vista religioso, o poder real foi visto como uma escolha direta de Deus, portanto, 
indiscutível. 
O Absolutismo não possuía, entretanto, características homogêneas e apresentava também suas particularidades em 

diferentes locais. Dessa forma, destacaram-se três modelos desse sistema político: o francês, o inglês e o espanhol. O 

rei francês Luís XIV (1638-1715) foi o melhor exemplo de aplicação do poder Absolutismo.  Seu reinado durou 72 anos, 

https://youtu.be/at01sh12u8A
http://www.historiadomundo.com.br/


o mais longo da história francesa. Seu reinado foi marcado pela centralização da monarquia francesa, consolidação 

das fronteiras e prosperidade econômica.  Uma das heranças de Luís XIV foi o palácio de Versalhes, onde a corte girava 

em torno do rei. Não por acaso, o monarca recebeu os apelidos de "Rei Sol" e “O Grande”.  A nobreza perde o direito 

de possuir exércitos, efetuar a justiça ou mesmo cobrar certos impostos.  Muitos nobres foram convidados para morar 

no castelo de Versalhes ou nos arredores e participar das cerimônias da corte que giravam em torno do soberano. 

O primeiro pensador a formular de fato uma teoria para dar sustentação doutrinária ao absolutismo foi o francês Jean 

Bodin (1529-1596).  Somente o rei, dizia ele, detinha o poder de fazer e revogar as leis.  Para Bodin, esse poder, que 

chamou de “soberania”, emanava diretamente de Deus. 

Mais tarde, o inglês Thomas Hobbes (1588-1679), em sua obra “Leviatã”, afirmou que em uma sociedade sem Estado 

imperaria a barbárie, sem a existência de um poder regulador e absoluto para que este garantisse a paz e a segurança 

de toda a sociedade.,,, haveria o que chamou de “guerra de todos contra todos”.  Seria assim que teriam vivido os 

seres humanos no “estado de natureza”, isto é, em uma situação na qual a sociedade ainda não estava organizada e 

não haveria Estado.  

Para sair dessa situação, segundo Thomas Hobbes, as pessoaspessoa teriam estabelecido um pacto ou contrato social, 

por meio do qual teriam renunciado à sua liberdade original e concordado em se submeter ao poder.  Outro defensor 

do absolutismo foi Jacques Bossuet (1627-1704), autor de “Política segundo     as Sagradas Escrituras”, Bossuet 

afirmava que o poder do rei lhe havia sido dado por Deus e, por isso, deveria ser ilimitado e incontentável.  Era a 

chamada “Teoria do Direito Divino”. 

 
Utilizando o texto acima responda: 
1 – Teóricos como Jean Bodin e Thomas Hobbes deram sustentação teórica aos Estados Modernos.  Quais as 
principais ideias defendidas por eles?   
2 – O excesso de poder nas mãos de alguns reis fez surgir o absolutismo.  Como você definiria o absolutismo? 
3 – Luiz XIV, da França, é um dos maiores exemplos de monarca absolutista.  Por quê? 
4 – De qual teórico do absolutista, Luís XIV mais se baseou? Explique sua resposta. 
5 – O que garantiu a um rei absolutista poder economicamente governar? 
6 - (FATEC-SP) A França é uma monarquia. O rei representa a nação inteira, e cada pessoa não representa outra coisa 
senão um só indivíduo ante o rei. Em consequência, todo poder, toda autoridade, reside nas mãos do rei, e só deve 
haver no reino a autoridade que ele estabelece. Deve ser o dono, pode escutar os conselhos, consultá-los, mas deve 
decidir. Deus que fez o rei dar-lhe-á as luzes necessárias, contanto que mostre boas intenções.  Luís XIV – Memórias 

sobre a arte de governar. 
Podemos caracterizar o absolutismo monárquico posto em prática nos países europeus durante a Idade Moderna 
como: a) uma aliança entre um monarca absolutista e a burguesia mercantil, a fim de dominar e excluir o poder da 
nobreza. 
b) uma aliança bem-sucedida entre a burguesia e o proletariado. 
c) uma forma de governo autoritária, cujo poder estava centralizado nas mãos de uma pessoa que exercia todas as 
funções do Estado. 
d) um poder total concentrado nas mãos da nobreza, no qual cabia aos juízes e deputados a tarefa de julgar e 
legislar. 
Para sair dessa situação, segundo Thomas Hobbes, as pessoas teriam estabelecido um pacto ou contrato social, por 
meio do qual teriam renunciado à sua liberdade original e concordado em se submeter ao poder  
 
Instrumento para verificação da aprendizagem: 
 A atividade do roteiro deve ser respondida e postada no seguinte e-mail: dolfisfontan@gmail.com  constando NOME 
DO ALUNO, SÉRIE E DATA DO ROTEIRO a que se refere a atividade. 
Data de entrega: até 31 de agosto no e-mail indicado acima. 
OBS: 
1) 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 

                                      3º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Sociologia Série: 1º Ensino Médio 

Professor Damiane Petrucci de Rezende 
Siles 

Semana: 23 a 27 de agosto 

Tema da aula Territorialidades e juventudes. Equivalente:  02 aulas 

 

Habilidade: 
(EM13CHS205) Analisar a produção de diferentes territorialidades em suas dimensões culturais, econômicas, 
ambientais, políticas e sociais, no Brasil e no mundo contemporâneo, com destaque para as culturas juvenis 
 

Material de Apoio 

1. 1º EM – Caderno Currículo em Ação – vol. 3 (páginas 307 e 308) 

2. Livro didático – Tempos modernos, tempos de Sociologia (disponibilizado pela escola) 

 

Conteúdo: 

O papel da juventude em contextos territoriais: central e periférico; material e virtual; profissional e acadêmico e 

cultural e político. 

 

Atividade a ser realizada 

Retomando a atividade proposta na semana anterior, faça a leitura dos textos propostos nas (páginas 307 e 308 no 

Caderno do Aluno Currículo em Ação. 

 

 



 
Considerando suas experiências, reflita e responda: 

a) Alguma vez você parou para pensar o que é juventude? Como você se define enquanto jovem? O que, para 

você, é ser jovem? 

b) Que condições aproximam e distanciam as experiências de ser jovem e mulher e de ser jovem e homem? E de 

ser jovem negro e não negro? Trabalhador ou não?  

c) O que implica ser jovem em grandes centros urbanos ou no meio rural? 

d) Quais “juventudes” você percebe em sua escola, em seu bairro, em sua cidade? 

e) As “juventudes” identificadas em sua escola, seu bairro e sua cidade se organizam ou se encontram em algum 

lugar específico? Quais? 

  

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

1. A participação efetiva na aula seja pelo Meet ou então presencial. Os alunos impedidos de participar, seja por 

quaisquer motivações, devem se dirigir à direção 

2. Os alunos em estudo remoto devem encaminhar suas respostas pelo e-mail dami.petrucci@gmail.com 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:dami.petrucci@gmail.com

