
 

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

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

Disciplina FILOSOFIA Série: 3EM A B C D 

Professor JORGE ALVES DE OLIVEIRA Semana: 16 a 20 ago 

Tema Características do discurso filosófico - Comparação com 
o discurso científico 

Ano: 2021 

 

Habilidades: 

1. Desenvolver habilidades da escrita, leitura e expressão oral na abordagem de temas filosóficos. 

2. Elaborar hipóteses e questões a partir de leituras e debates realizados. 

 

Material de Apoio: 

1. SEDUC, Caderno do Aluno - São Paulo faz Escola - Filosofia. 3EM. 2º semestre. P. 180 e parte da P. 181. (Disponível 

no grupo da sala (whatsapp) e no site da escola) 

 

Objeto de conhecimento: 

Características do discurso filosófico - Comparação com o discurso científico 

 

Atividade Contextualizada: 

Iniciamos essa segunda parte do nosso trabalho nos exercitando a partir dos discursos pró igualdade e aqueles pró 

equidade. Frente ao que se construiu em termos de modelos de Estado – liberal, socialista, anarquista, monárquico, 

outros – o ponto em comum é a procura pela harmonização das forças individuais e da força da coletividade. Em outras 

palavras, como viver em sociedade? Para esta pergunta pode-se buscar elementos na Mitologia, no Pensamento 

Religioso, no Senso Comum. Mas, é no pensamento científico que muitos discursos buscam suas bases e se colocam 

como hegemônicos, universais.  

 

Atividade a ser entregue:

Como você se posiciona frente a estas questões: “como viver em sociedade?” 2. “O que é viver”? 3. O que o 

pensamento científico pode trazer de contribuição para essas duas questões? 

 

 

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: 3º A, B, C 

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

Tema da aula O continente africano Equivalente:  02 aulas 

 

Habilidade: 
Extrair informações de textos e imagens sobre a distribuição espacial dos países africanos. Ler, interpretar e relacionar 
evidências espaciais em mapas temáticos sobre clima, precipitação e vegetação do continente africano, de modo a 
compreender as características dos biomas, identificando as relações de causa e efeito entre os aspectos físicos 
citados. 
 

Material de Apoio: 

Caderno do Aluno São Paulo faz Escola, 3EM, 2º Semestre. P. 139 (disponível no site da escola) 

 

Conteúdo: 

A África no Mundo Global 

 

Atividade Contextualizada 

O Roteiro dessa semana traz como tema O continente africano, que explora o estereótipo construído pelos meios de 

comunicação sobre aquela região que, comumente, chegam aos estudantes. A atividade, portanto, é a de explorar, 

junto aos estudantes, por meio da leitura geográfica os aspectos físicos da África, buscando estabelecer relação entre 

o clima, a vegetação e a hidrografia do continente africano, os aspectos populacionais e como essas características 

influenciaram o processo de regionalização em África do Norte e África Subsaariana.  

 

Atividade a ser realizada: 

CONSTRUÇÃO DE MAPA CONCEITUAL 

Página 139 e 140 do caderno do aluno 

 

 
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 3anoarvgeografia@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: 3º A, B, C 

Professor ADOLFO Semana: 16 a 20 de agosto 

Tema da aula Socialismo(s): definição e 
conceitos históricos. 

Equivalente:  02 aulas 

 
Habilidade: 
Interpretar realidades histórico-sociais a partir de conhecimentos sobre a economia e as práticas sociais e culturais. 
 
Material de apoio:  
1 – Texto “Social-democracia em www.mundoeducacao.uol.com.br 
2 – Texto “Socialismo – História ENEM” em www.educamaisbrasil.com.br 
3 – Texto “Socialismo – História do Socialismo” em www.brasilescola.uol.com.br 
4 – Aula CMSP https://youtu.be/b99vJy1c_pE 
5 – Vídeo aula https://youtu.be/dbI7Ey_O24w 
 
Conteúdo: 
1 – A partir da definição clássica de “Socialismo” para explorar suas múltiplas variantes no curso da História 
Contemporânea. 
2 – Apresentar a relação entre capital e trabalho no plano político e social. 
 
Atividade contextualizada: 
O Roteiro desta semana traz como tema e atividade o Socialismo em uma retomada relevante para o 3º bimestre, 
para abordarmos a Guerra Fria e o embate entre capitalismo e socialismo, contextualizando e fazendo uma reflexão e 
seus reflexos na sociedade brasileira atual, que nos leva para uma polarização de ideologias.  
O Socialismo, como contraponto ao Capitalismo Liberal, a uma tecnocracia capitalista voltada à produtividade e às 
precaríssimas condições da classe operária europeia (final do século XIX), cria mecanismos que impedem a 
superexploração econômica, estabelece a cidadania à população e defende políticas voltadas à diminuição das 
desigualdades. No contexto da Segunda Revolução Industrial, surgiu a produção fabril que modificou os meios de 
produção, instalando uma nova fase do capitalismo. Essas mudanças causaram a segregação da sociedade, de modo 
que as cidades foram divididas de acordo com as classes sociais. De um lado, nas áreas nobres estava a classe burguesa 
que detentora da riqueza produzida pelo proletariado pobre. E de outro lado, às margens da área urbana, onde 
predominava a miséria, estavam os trabalhadores submetidos a duras condições de trabalho. Com o avanço do 
capitalismo, e consequente rápido aumento da miséria, alguns intelectuais e movimentos políticos procuraram 
alternativas a fim de melhorar o cenário social. A partir de então, algumas teorias socialistas foram criadas por 
intelectuais que buscavam respostas para os problemas sociais da época. O objetivo era encontrar um caminho para 
organizar a sociedade de forma mais igualitária. Os primeiros pensadores a desenvolver teorias sobre o socialismo 
foram Saint-Simon, Charles Fourier e Robert Owen. Juntos, eles formaram a corrente conhecida como socialismo 
utópico. Mais tarde, os alemães Friedrich Engels e Karl Marx criaram o socialismo científico, corrente socialista que 
ficou conhecida em todo o mundo. O socialismo utópico foi a primeira corrente socialista, desenvolvida no contexto 
da Primeira Revolução Industrial. Os socialistas utópicos Robert Owen, Saint-Simon e Charles Fourier acreditavam que 
o sistema socialista deveria se instalar de forma branda e gradativa.  Eles acreditavam que a indústria era o caminho 
para o desenvolvimento econômico, o que levaria à melhoria de vida das pessoas. As formulações dos utópicos eram 
modelos ideais de sociedade. Eles acreditavam na construção de uma sociedade ideal, onde os meios pacíficos e a boa 
vontade da burguesia resolveriam os problemas sociais. Para Saint-Simon a classe burguesa precisaria entender que a 
melhoria nas condições de vida dos trabalhadores, consequentemente, geraria a melhoria em suas condições. Por isso 
ele defendia que as instituições deveriam buscar a melhoria intelectual, moral e física das classes mais pobres, através 
do progresso industrial e científico. O socialismo científico foi criado por Karl Marx e Friedrich Engels. Essa corrente 
socialista ficou conhecida também como marxismo e tinha como base a análise crítica e científica do capitalismo. 
Desenvolvida no século XIX, ele se pautava em uma análise histórica e científica do capitalismo, com objetivo era 

http://www.mundoeducacao.uol.com.br/
http://www.educamaisbrasil.com.br/
http://www.brasilescola.uol.com.br/
https://youtu.be/b99vJy1c_pE
https://youtu.be/dbI7Ey_O24w
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/capitalismo


entender o capitalismo e suas origens.  O fundamento teórico dos socialistas científicos era a luta de classes, a 
revolução proletária, o materialismo dialético e histórico, a teoria da evolução socialista e a doutrina da mais-valia. 
Para eles, o capitalismo se tornaria ultrapassado e chegaria ao seu final. O entendimento dos marxistas era o de que 
a sociedade se dividia em duas: opressores (proprietários privados do capital, donos dos meios de produção) e 
os oprimidos (assalariados sem posses, que dispunham apenas de sua força de trabalho).  
Os pensadores da corrente socialista científica, defendiam que as melhores condições de trabalho e de vida só seriam 
possíveis com a luta armada, através da revolução do proletariado. Eles acreditavam que se a classe trabalhadora 
chegasse ao poder, acabaria com as desigualdades e extinguiria as classes sociais, tornando a sociedade igualitária.  
Para Karl Marx, a luta de classes era responsável pela realidade social e a disputa entre as classes resultaria no 
socialismo, através de uma revolução do proletariado. Desse modo, ele acreditava que haveria a transição do 
capitalismo para um novo modelo de sociedade no qual não haveria classes sociais hierárquicas. Além de defender a 
extinção de classes, o socialismo científico pregava: A socialização dos meios de produção; Abolição da propriedade 
privada e controle do Estado sobre a divisão igualitária da renda; Controle do Estado sobre todos os setores 
econômicos. A social-democracia é uma corrente política surgida na Europa, na segunda metade do século XIX. Ligada 
em sua gênese ao marxismo, ela se metamorfoseou ao longo do tempo, firmando-se como uma concepção de centro-
esquerda, no âmbito da democracia representativa, com uma perspectiva de Estado voltada para reduzir as 
iniquidades sociais sem abolir o capitalismo.  A social-democracia prioriza as reformas sociais para redistribuir renda 
por meio de acesso a serviços públicos gratuitos, tais como saúde, segurança, educação e previdência, bem como 
uma política econômica que contemple também as populações mais desassistidas. Defende também a propriedade 
privada e o sistema representativo.  Desse modo, convencionou-se que seria possível regular a economia capitalista, 
alocando recursos públicos no mercado conforme a inclinação da sociedade, sem perder de vista o critério da 
eficiência, garantindo direitos trabalhistas, proteção contra o desemprego, previdência social, saúde, educação e 
outros serviços para os trabalhadores. 
 
Atividade a ser entregue: 
1- De acordo com o texto acima, o que difere a social-democracia do socialismo marxista? 
2- Como socialismo marxista propõem a sua implantação, de acordo com o exposto acima? 
3- Lendo o texto acima, qual a razão de ter surgido os socialismos? 
4 – De acordo com o texto, para defender a extinção de classes, o que o socialismo marxista pregava?  
 
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://mundoeducacao.uol.com.br/sociologia/marxismo.htm
mailto:dolfisfontan@gmail.com


                              E. E. DR. ALFREDO REIS VIEGAS 

                                      3º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Sociologia Série: 3º Ensino Médio 

Professor Damiane Petrucci de Rezende 
Siles 

Semana: 16 a 20 de agosto 

Tema da aula Qual é a organização política do 
Estado brasileiro? 

Equivalente:  02 aulas 

 

Habilidade: 
Desenvolver o espírito crítico e a capacidade de observação da sociedade. 
 

Material de Apoio: 

1. 1º EM – Caderno São Paulo Faz Escola – vol. 3 (páginas 201 e 202) 

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

 

Conteúdo: 

Sociologia e o trabalho do sociólogo 

 

Atividade Contextualizada: 

Conhecer efetivamente os mecanismos e organização política do país, contribui na participação cidadã em busca do 

seu efetivo acesso aos direitos. Durante o bimestre, estudaremos a política no contexto da organização, não enquanto 

instituição, mas enquanto formas nas quais ela se desenvolve. Vamos refinar nossa percepção e compreender que 

política é muito mais do que partidos. 

 

 

 

Atividades a serem realizadas: 

Desenvolva as atividades, selecionadas do Caderno do Aluno, referente às páginas 201 e 202 

1- 

 
 

2 - Você sabe a resposta da pergunta acima? Paira alguma dúvida ou não sabe mesmo? Pesquise nos livros didáticos 

que você tem disponível (não apenas no de Sociologia) e sintetize em poucas palavras as condições de uso do 

verbete “estado”. Anote em seu caderno. 



 

3-  

 
 

4- Justifique a sua escolha. 

 

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 atividade pelo e-mail dami.petrucci@gmail.com 

 
 
 

 

 

mailto:dami.petrucci@gmail.com

