
 

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

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

Disciplina FILOSOFIA Série: 2EM A B C D 

Professor JORGE ALVES DE OLIVEIRA Semana: 16 a 20 ago 

Tema Filosofia Política e Ética – Humilhação, Velhice e 
Racismo 

Ano: 2021 

Habilidades: 

1. Identificar práticas de humilhação social. 

2. Construir argumentação crítica sobre as práticas sociais de preconceito e discriminação. 

 

Material de Apoio: 

1. SEDUC, Caderno do Aluno - São Paulo faz Escola - Filosofia. 2º Semestre. P. 179 – 180. Disponível no grupo de sala 

(whatsapp) e no site da escola. 

 

Objeto de conhecimento: 

1. Preconceito 

 

Atividade Contextualizada: 

Iniciamos essa segunda parte do nosso trabalho sobre a Filosofia da Ação, ou seja, a Ética/Moral, por meio da questão 

real da vacinação contra o Covid. São inúmeras as discussões, entre as quais: 1. Os direitos individuais; 2. Os direitos 

do grupo social; 3. A produtividade do país; 4. O acesso a medicação/saúde; 5. A responsabilidade da informação.  

Tudo isto para (re)afirmar como é complexa (conceito de Edgar Morin) a relação “conhecimento” e “ação” humana, 

especialmente, levando-se em conta os conceitos de liberdade e de dever, de obrigação e de solidariedade. O 

exercício da subjetividade é realizado em meio a outras subjetividades, desafiando a todas e a todos a se 

questionarem: “queremos construir algo com a outra/com o outro? A tarefa que nos é imposta é a de dar uma resposta 

ao questionamento feito. Para tanto, há um trajeto a ser percorrido objetivando construir saídas. 

 

Atividade a ser entregue:

Como você se posiciona frente a esta questão: “queremos construir algo com a outra/com o outro?” 2. Quem é esta 

“outra”, quem é este “outro”? 

 

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 está presencialmente, entregar na própria aula. 

2. Quem está 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 com o professor, podendo entregar a atividade na 

escola ou pelo e-mail disponibilizado até o dia 20 de agosto. 

 

 

 

 

 

 



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

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

Disciplina Geografia Série: 2º A, B, C,  

Professor Fabiana Almeida Semana: 16/08 a 20/08 

Tema da aula DINÂMICAS DEMOGRÁFICAS  Equivalente:  02 aulas 

 
Habilidades: 

1. Associar as manifestações culturais dos diferentes grupos étnicos que compõem a matriz brasileira do presente aos 

processos históricos de sua formação cultural. 

2. Identificar elementos culturais representativos das diferentes matrizes étnicas brasileiras. 

 

Material de Apoio: 

SEDUC, Caderno do Aluno São Paulo faz Escola, - 2º Semestre - Geografia – P. 131 (disponibilizado no site da Escola) 

 

Conteúdo: 

MATRIZES CULTURAIS DO BRASIL 

 

Atividade Contextualizada: 

O Roteiro dessa semana traz como tema DINÂMICAS DEMOGRÁFICAS. A atividade visa explorar as manifestações 

culturais dos diferentes grupos étnicos que compõem a matriz brasileira, suas contribuições para a formação cultural, 

bem como seus elementos culturais. Serão analisados os conceitos de miscigenação, mito da democracia racial, 

diferença entre os conceitos de raça e etnia, para então propiciar a análise crítica sobre os dados e as informações 

disponibilizadas. Nesse sentido, torna-se oportuno discutir a valorização da diversidade de indivíduos. 

Na atualidade vemos situações em determinado que envolvem a questão da diversidade cultural. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: 

1. Análise da música do cantor Lenine 

Sob o mesmo céu, cada cidade é uma aldeia, Uma pessoa, Um sonho, uma nação 

Sob o mesmo céu, meu coração não tem fronteiras, nem relógio, nem bandeira, 

Só o ritmo de uma canção maior 

A gente vem do tambor do índio, A gente vem de Portugal, Vem do batuque negro 

A gente vem do interior, da capital, A gente vem do fundo da floresta, Da selva urbana dos arranha céus, A gente vem 

do pampa, vem do cerrado, vem da megalópole, vem do pantanal, A gente vem do trem, Vem de galope, De navio, de 

avião, motocicleta, 

A gente vem a nado, A gente vem do samba, do forró, A gente vem do futuro conhecer nosso passado. 

Brasil, Com quantos Brasis se faz o Brasil? Com quantos Brasis se faz um país? 

Chamado Brasil, A gente vem do rap, da favela, A gente vem do centro, e da periferia 

A gente vem da maré, da palafita, Vem dos Orixás da Bahia 

A gente traz um desejo de alegria e de paz, E digo mais, A gente tem a honra de estar ao seu lado, A gente veio do 

futuro conhecer nosso passado 

Brasil, Com quantos Brasis se faz o Brasil? com quantos Brasis se faz um país? 

Chamado Brasil 

 

2. 1º MOMENTO – LEITURA DE IMAGEM. página 131 (Caderno do Aluno – São Paulo faz Escola – 2º Semestre) e 

responder as questões correspondentes. 

  

 

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 2arvgeografia@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: 2º A, B, C 

Professor ADOLFO Semana: 16 A 20 de agosto 

Tema da aula Da dinastia Tudor à Stuart – 
Revolução Inglesa 

Equivalente:  02 aulas 

 
Habilidade: 
Reconhecer a importância das manifestações do pensamento para identificar os modos de vida das sociedades ao 
longo da história. 
 
Material de apoio: 
1 – “História: passado e Presente” volume 2, página 32 e “História” volume único, página 163, ambos dos autores 
Gislane Azevedo e Reinaldo Seriacopi. Livros didáticos disponibilizados pela escola. 
2 – Vídeo aula do CMSP:  https://youtu.be/KIW58rEvw2w 
3 – Texto “A Revolução Inglesa” em www.historiadomundo.com.br 
4 – Texto “Revolução Inglesa – As origens da Revolução Inglesa” em www.brasilescola.uol.com.br 
5 – Vídeo aula https://youtu.be/vKiKaMF49bI  
 
Conteúdo: 
1 – A Inglaterra do século XVII 
2 – A Revolução Inglesa de 1642 
 
Atividade contextualizada: 
O Roteiro desta semana traz como tema e atividade uma retomada de conteúdo do 2º bimestre sobre a história da 
Europa, entre os séculos XV e XVII, que foi marcada por um intenso processo de transformação na organização política 
e das suas sociedades.  Foi nesse período que surgiram os Estados Nacionais, formaram-se as monarquias absolutistas 
e, finalmente, surgiu a primeira monarquia constitucional da Europa: Inglaterra.   No século XIII, o rei, ao assinar a 
Carta Magna passou a compartilhar o governo com o Parlamento.  A Declaração de Direitos (Bill of Rights), 1689, 
limitava definitivamente os poderes do rei e ampliava os do Parlamento ao qual cabiam, a partir desse momento, a 
aprovação de impostos, a manutenção de um exército permanente, a garantia do exercício da justiça pública.  Foi a 
primeira declaração dos direitos do cidadão e a burguesia passou a controlar o comércio, a legislação comercial e 
administrativa, nos moldes capitalistas aplicados ainda hoje. 
A Revolução Inglesa, ocorrida no século XVII, foi um dos principais acontecimentos da Idade Moderna. Foi 
considerada a primeira das grandes revoluções burguesas, isto é, as revoluções encabeçadas por lideranças da 
burguesia europeia, que havia se tornado expressivamente forte, do ponto de vista econômico, ao longo dos séculos 
XVI e XVII, e que precisava alcançar legitimidade política. 
Com o processo da revolução, a burguesia da Inglaterra, por meio de uma guerra civil e da atuação do 
Parlamento, conseguiu combater o Estado absolutista desse país e reformular a estrutura política, que culminaria na 
modelo da Monarquia Parlamentarista em 1688. 
A Revolução Inglesa, ocorrida no século XVII, foi um dos principais acontecimentos da Idade Moderna. Foi 
considerada a primeira das grandes revoluções burguesas, isto é, as revoluções encabeçadas por lideranças da 
burguesia europeia, que havia se tornado expressivamente forte, do ponto de vista econômico, ao longo dos séculos 
XVI e XVII, e que precisava alcançar legitimidade política. 
Com o processo da revolução, a burguesia da Inglaterra, por meio de uma guerra civil e da atuação do 
Parlamento, conseguiu combater o Estado absolutista desse país e reformular a estrutura política, que culminaria na 
modelo da Monarquia Parlamentarista em 1688. 
Muitos piratas ingleses, conhecidos como “lobos do mar”, atacavam navios espanhóis e levavam sua mercadoria (na 
maior parte das vezes, metais preciosos) para Inglaterra, o que contribuía para o aquecimento do mercado interno do 
país. 

https://youtu.be/KIW58rEvw2w
http://www.historiadomundo.com.br/
http://www.brasilescola.uol.com.br/
https://youtu.be/vKiKaMF49bI
https://www.historiadomundo.com.br/idade-moderna
https://www.historiadomundo.com.br/idade-moderna/o-absolutismo-e-o-rei.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-moderna
https://www.historiadomundo.com.br/idade-moderna/o-absolutismo-e-o-rei.htm


Como se vê, as principais ações políticas dos Tudor acabaram proporcionando uma grande ascensão da burguesia, de 
modo que no fim do século, na década de 1590, os burgueses já tinham grande força representativa na 
chamada Câmara dos Comuns (uma das câmaras do Parlamento Inglês, que tinha como oposição a Câmara dos 
Lordes, isto é, dos nobres apoiadores da Coroa). O problema é que essa força adquirida pela burguesia estava 
associada ao puritanismo (o calvinismo inglês), que era a religião que mais atraía a burguesia e que dava suporte 
ideológico para o radicalismo político antiabsolutista. 
Somou-se a isso o fato de que os nobres e a Coroa viam-se ameaçados pela capacidade da burguesia puritana de 
acumular riquezas. Enquanto a renda da burguesia era oriunda do trabalho e de investimentos financeiros, a renda 
dos nobres advinha de privilégios hereditários, da cobrança de impostos e da formação de monopólios estatais ao 
modo mercantilista. Os monarcas que sucederam aos Tudor, isto é, os Stuart, Jaime I e Carlos I, perceberam que, se 
não freassem a burguesia no campo político, a estrutura monárquica estaria fadada à ruína.  As tensões sociais e a 
situação da monarquia britânica se agravaram quando, em 1603, a dinastia Stuart chegou ao trono inglês. 
Influenciados por uma forte tradição católica e interessada em fixar bases mais sólidas ao absolutismo britânico, os 
monarcas da família Stuart acabaram alimentando disputas de caráter econômico e religioso. Dessa forma, foi dado 
início às disputas entre o Parlamento, de visão liberal e composta por burgueses protestantes; e o reis da Dinastia 
Stuart, que eram católicos e procuravam ampliar sua autoridade política.  O autoritarismo real contribuiu para que 
diversos conflitos acabassem se desenvolvendo no interior da Inglaterra. Não conseguindo atingir a imposição de 
reformas que acabassem com os problemas religiosos e econômicos, o Parlamento buscou no apoio popular a 
instauração de uma guerra civil que marcou as primeiras etapas do processo revolucionário inglês. 
 
Atividade a ser realizada: 
1 – De acordo com o texto acima, quais os principais problemas para a instauração da Revolução Inglesa? 
2 - De acordo com o texto acima, por que a Revolução Inglesa é considerada a primeira revolução burguesa? 
3 – De acordo com o texto, por que a burguesia estava associada ao puritanismo? 
4 – Conforme o texto acima, como é considerada a Declaração de Direitos de 1689? 
5 - A Revolução Inglesa do século XVII foi um movimento com características religiosas, políticas, econômicas e sociais. 
Do ponto de vista institucional, ou seja, político, foi uma luta entre: 
(A) a burguesia e a nobreza progressista. 
(B) o Parlamento e o Estado absolutista. 
(C) os católicos e os anglicanos. 
(D) a pequena burguesia mercantil e a alta burguesia industrial. 
 
 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-e-burguesia.htm
mailto:dolfisfontan@gmail.com


                              E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                      3º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Sociologia Série: 2º Ensino Médio 

Professor Damiane Petrucci de Rezende 
Siles 

Semana: 16 a 20 de agosto 

Tema da aula Como a Sociologia pensa o 
trabalho? 

Equivalente:  02 aulas 

 

Habilidade: 
Distinguir a inserção nos diversos grupos sociais de origem e convivência cotidiana 
 

Material de Apoio: 

1. 1ºEM – São Paulo Faz Escola – vol. 3 (páginas 199 e 200) 

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

 

Conteúdo: 

Qual a importância do trabalho na vida social brasileira. 

 

Atividade Contextualizada: 

Viver em um ambiente organizado, com regras bem delimitadas pode ser bom para muitas coisas, por outro lado, 

também corremos o risco de condicionarmos nosso olhar. Este movimento se torna “natural” de modo que coisas 

consideradas óbvias para a maioria das pessoas, começam a passar despercebidas em nosso cotidiano, e quando nos 

damos conta, ficamos espantados e exclamamos intrigados: “como não percebi isso antes?” O mundo do trabalho, de 

alguma forma, já faz parte da sua vida. Certamente, você já vivenciou experiências sobre o trabalho em sua casa, na 

sua família, na mídia e em outros espaços de sociabilidade. Essas experiências lhe permitem atribuir significado e 

sentido ao mundo do trabalho. O que você entende por trabalho? Será que os demais alunos de sua turma têm o 

mesmo entendimento sobre o que é o trabalho? 

 
Atividade a ser realizada: 
Com base na leitura e análise dos textos propostos no Momento 1 (páginas 199 e 200), desenvolva  a atividade 
abaixo: 

Karl Marx (1818 – 1883), Émile Durkheim (1858 – 1917) e Max Weber (1864 – 1920), são importantes sociólogos na 
discussão das relações de trabalho e dos meios de produção. Pesquise sobre o sentido do trabalho na concepção de 
algum destes autores. Organize os dados que recolheu em seu caderno para ser socializado na próxima aula. 
 

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. O aluno em estudo remoto deve encaminhar sua pesquisa pelo e-mail dami.petrucci@gmail.com 

 
 

 

 
 
 
 
 

mailto:dami.petrucci@gmail.com


 
 
 
 
 

 

 

 


