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

ROTEIRO PARA ATIVIDADES SEMANAIS 
 
 
 
 

 
Disciplina FILOSOFIA Série: 2EM A B C D 

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

Tema Filosofia Política e Ética – Humilhação, Velhice e Racismo 
– Parte 2 – Velhice – Apresentação Agosto Lilás 

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. 

 

Objetos de conhecimento: 

1. Preconceito 

2. Humilhação 

3. Velhice 

4. Agosto Lilás – Lei Maria da Penha 

 

Atividade Contextualizada: 

Após percorrermos inúmeros apontamentos sobre “o que queremos construir com o outro?” e “quem é esse outro?”, 

atentando para aqueles que não fazem parte do nosso projeto, tivemos a margem para tratar dos preconceitos e, mesmo de 

situações de humilhação que marcam a história da vida humana. Agora, 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 da Filosofia, Política e Ética, bem como avançar nas concepções sobre idoso, negro e mulher ao longo 

do tempo e nesses dias. 

 

Atividade  
Tal qual foi explicitado no roteiro passado (23 a 27 ago), trazer para a esta aula uma produção/atividade feita por você 
(também os alunos on-line) (um vídeo, um depoimento, um conjunto de fotos, seja criativo) ligando o tema desta 
aula de filosofia com o evento Agosto Lilás promovido pela equipe do Grêmio de nossa escola. 
Será feita a apresentação ao longo da aula da semana 30/08 a 03/09. 
  

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 



E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 
3º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

Disciplina Geografia Série: 2º A, B, C 

Professora Fabiana Almeida Semana: 30/08 a 03/09 

Tema da aula DINÂMICAS DEMOGRÁFICAS  Equivalente:  02 aulas 

 
Habilidade: Analisar os diferentes períodos de crescimento da população brasileira relacionando-os com os processos 
históricos correspondentes. Reconhecer e aplicar os conceitos de crescimento vegetativo, taxa de mortalidade, taxa 
de natalidade, taxa de mortalidade infantil e taxa de fecundidade. Analisar a estrutura etária brasileira identificando em 
diferentes pirâmides etárias os períodos de crescimento populacional, assim como os de estabilidade demográfica. 
 
Material de apoio 
2EM – Caderno São Paulo faz Escola, página 133, volume 3 
 
Conteúdo: 
A TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA. 
 
Atividade Contextualizada 
O Roteiro dessa semana traz como tema Dinâmicas Demográficas – A Transição Demográfica, que destaca os 
diferentes períodos de crescimento da população brasileira, os fatores históricos que levaram a tal configuração, bem 
como o estudo acerca da dinâmica populacional brasileira. Tudo isso, por meio da análise das taxas de mortalidade, 
natalidade, mortalidade infantil e fecundidade. Na atualidade vemos situações que nos remetem a pensar na origem 
dessas questões. 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem:  
1º MOMENTO – CARTOGRAFIA PESSOAL (Elabore uma tabela) 
Leitura e análise de texto, População do Brasil (site Brasil escola) 
Responder a atividade B. Por sua vez a atividade A, será socializada na sala de aula. 
Tudo isso está no Caderno do aluno, volume 3 
 
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 2arvanogeografia@gmail.com 
Alunos que não dispõe de internet, e não estão frequentando as aulas presenciais procurar a direção. 
whatssap 988103004 
  



                              E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 
                                      3º bimestre 
ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

Disciplina HISTÓRIA Série: 2ºA, B, C 

Professor ADOLFO Semana: 30 de agosto a 03 de setembro 

Tema da aula O Iluminismo Equivalente:  02 aulas 

Habilidades: Reconhecer a influência do pensamento iluminista em diferentes campos do conhecimento humano. 
 
Material de apoio:  
1 - Texto: O Iluminismo – o que foi, principais pensadores e características.  https://www.pravaler.com.br/iluminismo-
o-que-foi-principais-pensadores-e-caracteristicas/ 
2 – Texto: Iluminismo.  https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/iluminismo 
3 – Vídeo: Iluminismo.  https://youtu.be/5jrGMeGYc3w  
 
Conteúdo: 
Relacionar os ideais iluministas aos princípios invocados pela Revolução Francesa. 
 
Atividade contextualizada: 
O Roteiro desta semana traz como tema e atividade o Iluminismo e seus reflexos na Europa do século XVIII.  Cada vez 
mais comumente os cientistas, escritores e filósofos buscar respostas racionais para os variados aspectos da 
sociedade, da natureza e do Universo.  As pessoas, de acordo com o Iluminismo, deveriam aprender a pensar por si 
mesmos.  O uso da razão era a melhor maneira de eliminar a ignorância e construir   um mundo baseado na verdade, 
no progresso e na liberdade.  Lançaram as bases do liberalismo modernizando o Estado.  Foi base da Revolução 
Francesa e de outras revoluções burguesas e independências de colônias e sentimos na sociedade brasileira atual seus 
reflexos, que nos leva para a compreensão da política, economia e do comportamento dos cidadãos e de nossa 
herança cultural. 
 
Atividade a ser realizada: 
O Iluminismo foi um movimento intelectual que se tornou popular no século XVIII, conhecido como "Século das 
Luzes".  Surgido na França, a principal característica desta corrente de pensamento foi defender o uso da razão sobre 
o da fé para entender e solucionar os problemas da sociedade. 
Os iluministas acreditavam que poderiam reestruturar a sociedade do Antigo Regime. Defendiam o poder da razão em 
detrimento ao da fé e da religião e buscaram estender a crítica racional em todos os campos do saber humano.   

Diversos filósofos como René Descartes, Voltaire, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, 

acreditavam ser os propagadores da “luz” e do conhecimento, o que originou o próprio nome do 

movimento. 
Através da união de escolas de pensamento filosóficas, sociais e políticas, enfatizavam a defesa do conhecimento 
racional para desconstruir preconceitos e ideologias religiosas. Por sua vez, essas seriam superadas pelas ideias de 
progresso e perfectibilidade humana. 
Em suas obras, os pensadores iluministas argumentavam contra as determinações mercantilistas e religiosas. 
Também foram avessos ao absolutismo e aos privilégios dados à nobreza e ao clero. Estas ideias eram consideradas 
polêmicas, pois isso abalava os alicerces da estrutura política e social do Antigo Regime. 
Desta maneira, filósofos como Diderot e D’Alembert buscaram reunir todo o conhecimento produzido à luz da razão 
num compêndio dividido em 35 volumes: a Enciclopédia (1751-1780). 
A publicação da Enciclopédia contou com a participação de vários expoentes iluministas como Montesquieu e Jean-
Jacques Rousseau.  Suas ideias se difundiram principalmente entre a burguesia, que detinha a maior parte do poder 
econômico. Entretanto, não possuíam nada equivalente em poder político e ficavam sempre à margem das decisões.  
Em oposição ao Mercantilismo, praticado durante o Antigo Regime, os iluministas afirmavam que o Estado deveria 
praticar o liberalismo. Ao invés de intervir na economia, o Estado deveria deixar que o mercado a regulasse. Essas 
ideias foram expostas, principalmente, por Adam Smith. 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/iluminismo
https://youtu.be/5jrGMeGYc3w
https://www.todamateria.com.br/mercantilismo/


Quanto à propriedade privada não havia consenso entre os iluministas. John Locke enfatizava que a propriedade era 
um direito natural do homem, enquanto Rousseau, apontava que esta era a razão dos males da humanidade. 
Contrários ao Absolutismo, os iluministas afirmavam que o poder do rei deveria ser limitado por um conselho ou uma 
Constituição.  O escritor Montesquieu, por exemplo, defendia um modelo de Estado onde o governo estaria dividido 
em três poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário. Assim, haveria equilíbrio e menos poder concentrado numa só 
pessoa. Esta ideia de governo foi adota por quase todos os países do mundo ocidental. 
Igualmente, os súditos deveriam ter mais direitos e serem tratados de forma igualitária. Com isso queria se afirmar 
que todos deveriam pagar impostos e minorias, como os judeus, tinham que ser reconhecidos como cidadãos plenos. 
A maioria, defendia a limitação dos privilégios do clero e da igreja; bem como o uso da ciência para questionar as 
doutrinas religiosas. 
Havia aqueles que compreendiam o poder da religião na formação do ser humano, mas preferiam que houvesse duas 
esferas distintas: a religião e o Estado.  
O Iluminismo chegou ao Brasil através das publicações que eram contrabandeadas para a colônia. 
Igualmente, vários estudantes que iam à Universidade de Coimbra também tiveram contato com as ideias iluministas 
e passaram a difundi-las. 
Essas ideias passavam a questionar o próprio sistema colonial e fomentar o desejo de mudanças. Assim, o movimento 
das Luzes influenciou a Inconfidência Mineira (1789), a Conjuração Baiana (1798) e a Revolução Pernambucana (1817). 
Os ideais iluministas tiveram sérias implicações sociopolíticas. Como exemplo, o fim do colonialismo e do absolutismo 
e implantação do liberalismo econômico, bem como a liberdade religiosa, o que culminou em movimentos como 
a Revolução Francesa (1789). 
 
Atividade a ser realizada: 
1 – Quais eram as principais críticas do Iluminismo? 
2 - “O homem nasce livre, e por toda a parte encontra-se a ferros. O que se crê senhor dos demais, não deixa de ser 
mais escravo do que eles (…) A ordem social é um direito sagrado que serve de base a todos os outros. Tal direito, no 
entanto, não se origina da natureza: funda-se, portanto, em convenções.” 
J.J. Rousseau, Do contrato social. in: Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1978, p. 22. 

A respeito da citação de Rousseau, é correto afirmar: 
a) Aproxima-se do pensamento absolutista, que atribuía aos reis o direito divino de manter a ordem social. 
b) Filia-se ao pensamento abolicionista, por denunciar a escravidão praticada na América, ao longo do século XIX. 
c) Aproxima-se do pensamento anarquista, que estabelece que o Estado deve ser abolido e a sociedade, governada 
por autogestão. 
d) Aproxima-se do pensamento iluminista, ao conceber a ordem social como um direito sagrado que deve garantir a 
liberdade e a autonomia dos homens. 
3 - “A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão teria grande repercussão no mundo inteiro. ‘Este documento 
é um manifesto contra a sociedade hierárquica de privilégios nobres, mas não um manifesto a favor de uma sociedade 
democrática e igualitária. Os homens nascem e vivem livres e iguais perante a lei, dizia seu primeiro artigo; mas 
também prevê a existência de distinções sociais, ainda que somente no terreno da utilidade comum’…” 
Assinale a alternativa que identifica um dos artigos da Declaração que prevê a distinção a que o texto se refere. 
a) “A propriedade privada é um direito natural, sagrado, inalienável e inviolável.” 
b) “Os cidadãos de conformidade com suas posses devem contribuir com as despesas da administração pública.”  
c) “A garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de força pública que deve ser instituída em benefício de 
todos…” 
d) “A lei só tem direito de proibir as ações que sejam prejudiciais à sociedade.” 
 
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 06 de setembro no e-mail indicado acima. 
OBS: 1) A atividade proposta refere-se à aula ministrada no MEET.   
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.                           
 

Bom Trabalho! 

 

https://www.todamateria.com.br/absolutismo/
https://www.todamateria.com.br/revolucao-francesa/
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: 30 de agosto a 03 de 
setembro. 

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. 2º EM – São Paulo Faz Escola – vol. 3 (páginas 199 a 204) 

 
Atividade Contextualizada: 
No mês de agosto aprendemos que 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 e que o mundo do 
trabalho, de alguma forma, já faz parte da sua vida.  Agora é o momento de fazermos um fechamento de todos os 
assuntos que ficaram abertos durante as aulas, por falta de tempo hábil. Nesta semana vocês farão uma revisão dos 
conteúdos propostos durante o mês de agosto com a finalidade de concluímos essa primeira etapa do 3º bimestre.  
 
Conteúdo: 
Qual a importância do trabalho na vida social brasileira. 

Atividade a serem revisados: 

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

 
2- Finalize a atividade proposta na aula anterior sobre os desafios das mulheres no mercado de trabalho e o seu 

papel no desenvolvimento das grandes indústrias. 



 
O capitalismo é anterior à indústria, mas está se alinhou 
perfeitamente a esse sistema, inclusive, introduzindo novas 
facetas nele. Até então, o trabalhador conhecia e dominava todas 
as etapas da produção. Na indústria, as etapas foram separadas 
em nome de, por exemplo, rapidez. Isso fez com que os 
trabalhadores se especializassem apenas naquilo que realizavam 
em seu posto de trabalho – não necessariamente uma 
especialização qualificada –; o que resultou na incapacidade de 
dominar todas as etapas da manufatura do que produziam. Isso 
soou tão eficiente na sociedade, que muitos lares contemporâneos 
adotaram essa divisão de trabalho: tarefas que cabem aos pais, às 
mães, aos filhos e às filhas. A divisão do trabalho é também sexual. 
As transformações engendradas pela revolução industrial 
envolveram fundamentalmente as mulheres, que tiveram uma 
ação protagonista nesse processo. Embora maioria nas fábricas, 
elas recebiam salários menores que os homens, sofriam 
frequentemente com agressões e assédio sexual de seus 
superiores, além de se exporem a riscos de acidentes de trabalho 
durante o manuseio das máquinas desse início de industrialização. 
Diante disso, nesse período, as mulheres participaram ativamente 
como novo ator social no espaço público, estando à frente dos 
movimentos operários por melhores condições de trabalho e 
conquistando, gradativamente, reconhecimento social e direitos. 
Porém, ainda falta muito para as mulheres desfrutarem dos 
mesmo direitos que os homens no mundo do trabalho 

 
Responda: 
Existe uma tendência em acreditar que a natureza feminina é mais propensa a determinados tipos de trabalho e a 
masculina a outros. Temos que desnaturalizar o olhar mais uma vez, problematizando: 

1) O que realmente diferencia os seres humanos no processo de trabalho? 

2) O que você pensa a respeito de trabalhos caracterizados como femininos e masculinos?  

3) Escreva uma redação em que sintetize suas ideias. 

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

mailto:dami.petrucci@gmail.com

