
E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 
3º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES SEMANAIS 
 

 

 

 
Disciplina FILOSOFIA Série: 1EM A B C D 

Professor JORGE ALVES DE OLIVEIRA Semana: 30 ago a 03 set 

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

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 

3. O “Agosto Lilás” – Lei Maria da Penha  

 

Atividade Contextualizada: 

Após percorrermos inúmeros apontamentos sobre “quem nos apresenta o mundo” ou “a quem damos ouvidos”, 

considerando os estágios da infância, da juventude e da velhice, apoiados em alguns textos de filósofos, paramos um pouco 

para fazermos algumas aplicações práticas. Assim, é pertinente repensar as atividades desenvolvidas sobre o tema Agosto 

Lilás que objetivou divulgar e refletir sobre a Lei Maria da Penha que neste ano completa quinze anos de sua promulgação. 

A atividade/desafio proposta no roteiro anterior de 23 a 27 de agosto, pedia que as turmas apresentassem o seu material 

reflexivo linkando o conteúdo filosófico e o evento descrito acima. Espera-se que desta aproximação feita pelos alunos, seja 

possível ao professor explicitar a temática de territorialidade e juventudes, bem como avançar nas concepções sobre 

crianças, jovens e idosos ao longo do tempo. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO 3º BIMESTRE 
Tarefas CMSP – 1,0 
Atividades dos roteiros – 4,0 
Atividades do professor (pesquisas, roda de conversa, avaliação mensal, seminário, entre outros) – 2,0 
Atividade Avaliativa – (Área – 1,0 / Disciplina – 2,0) = 3,0 

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/


Atividade: 
Tal como já estava expresso no roteiro anterior (23 a 27 ago), trazer para essa aula (mesmo os que estão on-line) 
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 Almeida Semana: 30/08 a 03/09 

Tema da aula A (re)produção do espaço Equivalente:  02 aulas 

 
Habilidade: (EM13CHS206) Analisar a ocupação humana e a produção do espaço em diferentes tempos, aplicando 

os princípios de localização, distribuição, ordem, extensão, conexão, arranjos, casualidade, entre outros que 

contribuem para o raciocínio geográfico. 

 

Material de Apoio: 

1EM – Caderno Currículo em Ação. Caderno do Aluno, vol. 3 Página 236, 237, 238 

 

Conteúdo: 

Produção e ocupação do espaço 

 

Atividade Contextualizada: 

O Roteiro dessa semana traz como tema A (re)produção do espaço, que analisará a produção e a ocupação do espaço. 

Serão destacadas as alterações antrópicas nas cidades e algumas alterações decorrentes desse processo, como o 

surgimento do fenômeno “ilha de calor” e as relações com as questões ambientais no meio urbano, bem como ações 

que buscam mitigar esses impactos. Algumas situações na atualidade nos remetem a pensar na origem desses 

eventos. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Caderno do Aluno: Currículo em Ação, vol. 3 1º MOMENTO – Leitura do texto, O que é concentração urbana? • IBGE 

Explica 

 Análise e acesso a informações e mapa das páginas 236, 237 

 Responder às questões da página 238 

 

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 remotas 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: 1º A, B, C, D 

Professor ADOLFO Semana: 30 de agosto a 03 de setembro 

Tema da aula Estado – Nação Brasil: uma 
construção histórica 

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 - 1EM. Caderno do Aluno página 271. 
 
Conteúdo: 
1 – Conceitos de “Estado”, “Nação”, “País” e “Governo” 
2 – A construção histórica do “Estado-Nação” brasileiro. 
 
Atividade contextualizada: 
O Roteiro desta semana traz como tema e atividade a nossa formação como cidadão compreendendo que a brasilidade 
é formada a partir da memória e preservação do conhecimento. Tal ação é importante para que o indivíduo possa se 
reconhecer e cultivar o sentimento de pertencimento, através da valorização e resgate da brasilidade. Isso nos dá os 
valores humanos, nossos direitos e seus reflexos na sociedade brasileira atual. Tais fatos nos leva a compreensão da 
política, economia e ao comportamento dos cidadãos, além de nossa herança cultural. 
 
Atividade a ser realizada: 
O Brasil é composto pelas mais diversas formas de expressão, representadas por diferentes grupos culturais, que 
manifestam suas identidades através da arte, dança, ritos, músicas, culinária, símbolos, patrimônios materiais e 
imateriais, valores e até mesmo a legislação. Com um território de dimensões continentais, o país é riquíssimo em sua 
diversidade. 
Nação: sociedades que comungam da mesma tradição cultural, idioma e religiosidade. 
Estado: conjunto de instituições que administram uma população. 
País: território sob soberania de um Estado. 
Governo: instituição que exerce a autoridade no comando do Estado. 
 
A identidade brasileira foi decorrente de um processo de construção histórica, como em diversos outros países. 
Apesar de ter se iniciado após a Independência, em 1822, o processo de constituição da identidade nacional ganhou 
um impulso maior após a década de 1930, quando Getúlio Vargas chegou ao poder. A partir disso, pôde-se perceber 
que a construção da identidade, para além de um processo cultural, era também um processo político. 
Os esforços para se constituir a identidade brasileira, que também é chamada de brasilidade, estão ligados à 
necessidade de uma coesão social que acompanhe a existência de um Estado que administra todo o território nacional. 
Dessa forma, a manutenção de uma máquina administrativa comum a todo o território nacional foi um primeiro passo 
na construção da identidade. 
O Tratado de Tordesilhas foi um documento assinado em junho de 1494, na vila espanhola de Tordesilhas. Os 
protagonistas foram Portugal e Espanha, que delimitaram, através de uma linha imaginária, as posses portuguesa e 
espanhola no território da América do Sul, chamado de “Novo Continente”. 
Essa linha imaginária passava a 370 léguas de Cabo Verde. O território a oeste da linha ficaria com a Espanha e a leste, 
Portugal. De acordo com alguns mapas, o território português no Brasil começava próximo onde atualmente se 



encontra Belém, no Pará, e descia em linha reta até perto de Laguna, em Santa Catarina. O objetivo era acabar com 
as disputas de território desde que o novo continente havia sido “descoberto”, dois anos antes. 
Como na região dos Sete Povos das Missões havia portugueses, o argumento foi aceito pela Espanha. 
Com a União Ibérica, em 1580-1640, os portugueses ocuparam várias regiões que antes pertenciam a Espanha. Por 
isso, outro acordo teve que ser assinado entre os dois reinos. 
Em 1750, as duas nações estabelecem o Tratado de Madrid, onde Portugal cede a Colônia do Sacramento para a 
Espanha. Por sua vez, este país entrega o território que corresponde hoje ao estado do Rio Grande do Sul. 
Durante o período colonial, pecuária e povoamento do sertão estiveram intimamente ligados. A partir dos engenhos 
de cana-de-açúcar, que se localizavam principalmente no litoral nordestino, foi possível aos colonos que aqui 
habitavam conquistar o sertão da colônia e iniciar o povoamento dessa região. 
A pecuária desenvolveu-se inicialmente em torno dos engenhos de cana-de-açúcar. O gado criado nesses locais, 
bovino e muar, era utilizado na alimentação, na produção de couro para utensílios de trabalho e domésticos, além da 
tração animal nos trabalhos para a obtenção do açúcar. 
Com a expansão das lavouras de cana-de-açúcar ao redor dos engenhos, era necessário encontrar pastagens cada vez 
mais distantes para a criação de gado. Para encontrar esses ambientes, os vaqueiros partiram para o sertão. Sertão é 
também definido como o local que não se encontra no litoral. 
A independência do Brasil foi declarada em 1822 e esse acontecimento está diretamente relacionado com eventos 
que foram iniciados em 1808, ano em que a família real portuguesa, fugindo das tropas francesas que invadiram 
Portugal, mudou-se para o Brasil. 
A chegada da família real no Brasil ocasionou uma série de mudanças que contribuiu para o desenvolvimento 
comercial, econômico e, em última instância, possibilitou a independência do Brasil. 
O período imperial foi uma fase da história brasileira iniciada em 1822, quando o Brasil tornou-se independente, e 
finalizada em 1889, quando houve a Proclamação da República. Nesse período, o Brasil organizou-se politicamente 
como uma monarquia, sendo governado por um imperador, cujo poder era transmitido de maneira hereditária. 
Brasil República refere-se ao período da História do Brasil em que o regime republicano foi instaurado, ou seja, desde 
a proclamação da república, que ocorreu com um golpe feito por marechal Deodoro da Fonseca em 15 de 
novembro de 1889. Este golpe depôs Dom Pedro II, deixando o país de ser um Império e passando a ser uma 
república presidencialista, convencionando, em termos historiográficos, um novo período da História brasileira, que 
perdura até hoje. E é a partir daí que que surgem as condições necessárias para que o nasça e se desenvolva o que 
conhecemos hoje como nossa brasilidade. 
O cenário cultural brasileiro durante A Era Vargas foi marcado por uma rica variedade de manifestações e a 
consolidação de outras novidades nunca dantes experimentadas em nossa história. No tempo em que Vargas esteve 
à frente do país, observamos que o rádio era o mais importante meio de comunicação existente. Além de diferentes 
ritmos musicais, o rádio também era muito utilizado na divulgação de notícias como também contava com a encenação 
de novelas que eram acompanhadas por milhares de pessoas. 
O samba era o gênero musical mais prestigiado pela população brasileira, que esperava atentamente o lançamento 
das marchinhas que deveriam fazer grande sucesso durante o carnaval.  No campo da literatura, observamos que 
vários dos nossos autores se concentravam em pensar a identidade do povo brasileiro. Os escritores de destaque 
dessa época enxergavam o Brasil como uma nação composta por diferentes indivíduos e costumes. Por essa razão, a 
literatura se concentrou na chamada literatura regionalista, que tentava criar personagens e histórias ocorridas em 
regiões específicas do território brasileiro. Entre os mais importantes autores podemos destacar os nomes de 
Graciliano Ramos, José Lins do Rego e Érico Veríssimo. 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem: 
1) Produza uma linha do tempo na qual configurem os eventos listados que permitiram a formação da nossa 
identidade. 
2) Quais os eventos que nos identificam internacionalmente? 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem: 
 A atividade do roteiro deve ser respondida e postada no seguinte e-mail: arffontan@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. 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/corte-portuguesa.htm
https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/7-setembro-dia-independencia-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-da-proclamacao-da-republica.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Proclama%C3%A7%C3%A3o_da_Rep%C3%BAblica_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dom_Pedro_II
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidencialismo
mailto:arffontan@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: 30 de agosto a 03 de setembro 

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: 
1º EM – Caderno Currículo em Ação – vol. 3 (página 309) 
 
Conteúdo: 
O papel da juventude em contextos territoriais: central e periférico; material e virtual; profissional e acadêmico e 
cultural e político. 
 
Atividade Contextualizada: 
A diversidade sociocultural que envolve as condições e formas de existência dos jovens, de ser e estar no mundo, é 
um dos aspectos mais importantes ao tratarmos das juventudes. As “juventudes” são formadas a partir das diferenças 
e essa é a essência da construção da identidade juvenil. Qual é a sua turma? O que ou quem te influencia? O que você 
consome como cultura? Esses são questionamentos que serão discutidos no decorrer das próximas aulas. 
 
Atividade a ser realizada: 
Leia o texto a seguir e responda às questões: 

 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem:  
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 
Os alunos em estudo remoto devem encaminhar suas respostas pelo e-mail dami.petrucci@gmail.com 

mailto:dami.petrucci@gmail.com

