
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: 16 a 20 ago 

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

Escola) 

2. República; Guia Estudo. Disponível em < https://www.guiaestudo.com.br/a-republica >. Acesso em 11 de agosto de 2021 

3. 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: 

Após o trabalho de análise do Mito da Caverna, atribuído ao filósofo ateniense PLATÃO (ver no Material de Apoio, acima, o 

livro República) onde destacou-se os três grupos de pessoas, o que podiam conhecer (epistemologia) e fazer (ética/moral), 

a tensão entre sombras e realidade, a atenção se volta agora para o tema “Territorialidade e Juventudes”, e sua habilidade. 

Por territorialidade voltemos às aulas de Geografia (Profª. Fabiana) e de História (Prof. Adolfo), assim, poderemos lembrar e 

(re)significar os processos pelos quais se deu o surgimento das cidades, dos estados, dos países, dos continentes. Levando 

em conta as aulas de Sociologia (Profª. Fabiana) sobre os processos de socialização. O que se faz importante? Entender que 

em cada região (território/espaço) e em cada época (tempo) as pessoas se organizaram de acordo com o seu conhecimento 

(epistemologia/paradigma) e as ações (valores, princípios éticos/morais) que melhor atendiam as suas demandas ou ideais. 

Nesse sentido, entendendo que não se trata de uma homogeneidade, nosso estudo se dirige à juventude considerando a sua 

pluralidade (juventudes) decorrente do território e do momento histórico em que se vive, buscando identificar o 

conhecimento que se construiu, que se tem, que se constrói, e o tratamento (social, político, econômico, antropológico, 

transcendente) a ser dispensado. 

 

Para este Roteiro: 

O nosso foco é a (o) Jovem. Para tanto vamos “enfrentar” o Enigma da Esfinge. Você pode ler a história completa no livro 

Édipo-Rei escrito por Sófocles, indicado acima no Material de Apoio. O enigma é esse: “Que animal anda pela manhã sobre 

quatro patas, à tarde sobre duas e à noite sobre três?” 

Atividade a ser entregue: 

Coluna 1 – Na atualidade, o que dizem sobre as jovens 

ou os jovens do ponto de vista: social, político, 

econômico, antropológico, transcendental.  

Coluna 2 – Na atualidade, como você vê os jovens ou as 

jovens do ponto de vista: social, político, econômico, 

antropológico, transcendental.  

Como entregar a atividade: 

Para todas e todos: Evite foto do caderno. Dê preferência ao exercício da digitação do texto-resposta. Nome da Escola. Seu 

nome completo. Número e Turma. Roteiro de Filosofia – Semana 16 a 20 ago. 1. Quem estiver presencialmente, entregar na 

própria aula. 2. Quem estiver na aula on-line, enviar por e-mail jorgealveso@professor.educacao.sp.gov.br até o final da 

aula. 3. Quem não estiver presente no dia da aula, deverá se justificar junto a direção da Escola. 



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: 16/08 a 20/08 

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: 

SEDUC, Currículo em Ação – Volume 3. Caderno do Aluno, P.231 (disponibilizado no WhatsApp - grupo da sala e no site da 

Escola) 

 

Conteúdo: 

Demografia   

 

Atividade Contextualizada: 

O Roteiro dessa semana traz como tema Demografia (crescimento populacional) que tem como questão os 

impactos ambientais decorrentes do aumento da população. Na atualidade vemos situações em determinados 

países e no Brasil que envolvem essa questão, como problemas socioambientais. 

 

 Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Ler os textos e responder as questões: 

1. “O que é transição demográfica?” Currículo em Ação, página 231. 

2. “A agenda 2030 e o envelhecimento populacional.” Currículo em Ação, página 232 

 

Orientações para a entrega das atividades: 

1. Quem estiver presencialmente, entregar a atividade na própria aula. 

2. Quem estiver na aula on-line, enviar por e-mail 1anogeografiaarv@gmail.com até o final da aula. 

3. Quem esteve ausente no dia da aula, deverá se justificar com a Direção e procurar a professora. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

E. E. DR. ALFREDO REIS VIEGAS 

3º bimestre 
ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina HISTÓRIA Série: 1º A, B, C, D 

Professor ADOLFO FONTAN Semana: 16 A 20 de agosto 

Tema da aula Os Estados Nacionais: 
formação e conceitos. 

Equivalente:  02 aulas 

 
Habilidade: 
(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 - “História”, autores Gislaine e Reinaldo, da página 28 a 29. (Livro didático disponibilizado pela escola) 
2 – Aula no CMSP https://youtu.be/nxxiz6BUOCQ 
3 – Vídeo aula https://youtu.be/-JqWIaZVilo 
4 – Texto “Estado Moderno” em www.todamateria.com.br 
 
Conteúdo: 
Estados Nacionais 
 
Atividade contextualizada: 
O Roteiro desta semana traz como tema e atividade a compreensão da formação dos Estados Nacionais na Europa e o 
conjunto de instituições públicas (estrutura burocrática que atua em áreas de interesse público, “do povo” para o povo – 
democracia = “pelo povo”). É com tais instituições que se organiza e se administra (funcionamento e obediência) uma Nação 
(povo com características comuns – língua, tradições, crenças); que se constitui um país (território); que se nos leva para a 
compreensão da política, da economia e do comportamento dos cidadãos e de nossa herança cultural atual. 
 
Texto: 
O Estado Moderno surgiu a partir da união dos diversos feudos existentes no continente europeu. O Estado Moderno surge 
a partir da crise no Feudalismo. No modelo feudal, não havia estados nacionais centralizados. Os senhores feudais é quem 
exercia os poderes políticos sobre seus domínios, sem ter que responder a um poder central estabelecido. 
Cada feudo tinha a própria autonomia política. Igualmente poderia estar submisso a um reino maior, como era o caso do 
Sacro Império Romano Germânico, o soberano inglês e o Papa. 
O poder dos senhores feudais era partilhado com o governo das cidades medievais autônomas, que eram conhecidas por 
comunas. Estas, tinham autonomia para regulamentar o comércio, estabelecer impostos, garantir a liberdade dos cidadãos 
e controlar os processos judiciais. 
A partir dos séculos XIV e a primeira metade do XV passa a ocorrer a crise do sistema feudal em consequência das revoltas 
sociais dos camponeses e da evolução do comércio na Europa. 
A burguesia passa a exigir elementos que garantias para o desenvolvimento do comércio como um governo estável, leis e 
taxas unificadas. Os burgueses também protestavam contra os elevados impostos sobre as mercadorias e a diversidade de 
moedas. 
O Estado Moderno é fruto de um processo de cerca de três séculos para se estabelecer. A primeira fase dele é o absolutismo 
monárquico. Por meio da centralização do poder na monarquia, começa a ser desenvolvido o exército nacional, a estrutura 
jurídica única e a sistematização da cobrança de impostos.  A monarquia absoluta permite, ainda, a formação da 
infraestrutura que garante a máquina pública e cria as condições para o surgimento do corpo burocrático. 
Características do Estado Moderno: a) Um só poder; b) Um só exército; c) Autoridade soberana do rei para todo o território; 
d) Administração e justiça unificada; e) Criação do sistema burocrático. 
 
Atividade a ser realizada: 
1 – A formação dos Estados Modernos está diretamente associada às crises econômica e política que marcaram a Europa 
entre os séculos XV e XVI.  Explique a contribuição dessas crises para o fortalecimento do Estado Moderno. 
 
2 - O declínio do feudalismo possibilitou o desenvolvimento de uma nova configuração política, conhecida como Estado 
Moderno, que se caracterizou pela: 

https://youtu.be/nxxiz6BUOCQ
https://youtu.be/-JqWIaZVilo
http://www.todamateria.com.br/
https://www.todamateria.com.br/crise-do-feudalismo/
https://www.todamateria.com.br/burguesia/


(A) soberania da Igreja, unificação territorial, fronteiras delimitadas, centralização do poder nas mãos do monarca. 
(B) soberania do reino, unificação territorial, fronteiras delimitadas, centralização do poder nas mãos do monarca. 
(C) soberania do reino, unificação territorial, fronteiras delimitadas, centralização do poder nas mãos da Igreja. 
(D) soberania do reino, unificação territorial, ausência de delimitação de fronteiras, centralização do poder nas mãos do 
monarca. 
 
3 - Quais foram um dos pilares do Estado Moderno? 
(A) A ascensão da Igreja, detentora de um poder centralizado que não sofreria interferências do rei. Sua influência seria 
exercida sobre a população e o território. 
(B) A ascensão da burguesia, detentora de um poder centralizado que não sofreria interferências da Igreja. Sua influência 
seria exercida sobre a população e o território. 
(C) A ascensão do rei, detentor de um poder centralizado que não sofreria interferências da Igreja. Sua influência seria 
exercida sobre a população e o território. 
(D) A ascensão da burguesia, detentora de um poder centralizado que não sofreria interferências do rei. Sua influência seria 
exercida sobre a população e o território. 
 
4 - Com o objetivo de fortalecer e garantir sua autonomia, as monarquias investiram em: 
(A) exércitos profissionais. 
(B) estudos intelectuais. 
(C) estudos manuais.  
(D) universidades. 
 
Orientações para a entrega da atividade de verificação da aprendizagem: 
1) A atividade proposta é obrigatória para todos os alunos, presenciais ou remotos. Ela refere-se à aula híbrida, ministrada 
pelo professor via o MEET e exibida na sala de aula presencial.   
2) Os alunos, presentes na aula seguirão as orientações do professor no momento da interação com o grupo. 
3) Os alunos não presenciais, deverão realizar a atividade e enviar, preferencialmente, DIGITADAS no e-mail 

dolfisfontan@gmail.com constando NOME DO ALUNO, SÉRIE E DATA DO ROTEIRO. 

4) os alunos ausentes deverão justificar a ausência junto à direção e ao professor para se informar como deverão proceder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 16 a 20 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 Contextualizada: 

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

sociedade melhor? Essa será a questão que norteará o desenvolvimento dos temas propostos durante o bimestre 

atual, onde discutiremos o papel do jovem em contextos territoriais de forma a contextualizar as especificidades 

de cada um na realidade social. 

 

Atividade a ser realizada: 

Com base na leitura e análise dos textos propostos no Momento 1 (páginas 307 e 308), responda as questões a e 

b propostas no final da página 308. 

 

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

