
 

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: 23 a 27 ago 

Tema Características do discurso filosófico - Comparação com 
o discurso científico - Parte 2  

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: 

A questão “como viver em sociedade?” e com ela o complemento “o que é viver?” implica entre outros analisar o 

nosso contexto histórico que mistura nossa concepção de humanização, nossos desejos de liberdade, as demandas 

sociais, de modo especial àquelas voltadas à produtividade. Assim, a busca pelo conhecimento, pela posse e domínio 

dos recursos que circundam a todos, é central nas civilizações ao longo da história humana. Neste sentido, o discurso 

científico torna-se cada vez mais “agradável” e “aceitável” frente ao que se propõe a ser em termos de resultado. Não 

é sem sentido a euforia que domina esta geração enfronhada pela tecnologia. Mesmo assim, inúmeros incômodos 

filosóficos são apresentados e, por meio do exercício da fala filosófica, serem enfrentados, a começar pela 

problematização: o pensamento científico é a única possibilidade de se pensar e apresentar saídas à questão: como 

viver em sociedade?   

 

Atividade 1. 

1. Em que medida o pensamento científico contribui com você nesta questão “Como viver em sociedade? 

2. A Escola de Frankfurt, bem como, os pensadores das Epistemologias do Sul, fazem críticas a uma percepção de que 

há uma hegemonia do pensamento científico em nossos tempos. Você, também, participa da percepção de que o 

pensamento científico predomina na orientação de tomadas de decisões e das ações da sociedade.   

 

Como entregar? Para ser entregue na sala de aula por quem se encontra presencial, ou enviado por e-mail 
jorgealveso@professor.educacao.sp.gov.br 
 
Atividade 2.  
Trazer para a próxima aula uma produção/atividade feita por você (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. 
 
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: 3º A, B, C 

Professor Fabiana Almeida Semana: 23/08 a 27/08 

Tema da aula O continente africano Equivalente:  02 aulas 

 

Habilidade: 
1. Extrair informações de textos e imagens sobre a distribuição espacial dos países africanos. 
2. 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. 
3. Extrair informações relevantes de mapas temáticos. 
 
Material de Apoio 

3EM – Caderno São Paulo faz Escola 

 

Conteúdo: 

O continente africano no mundo global 

 

Atividade Contextualizada 

O Roteiro dessa semana traz como tema O continente africano, que mostra outros aspectos do continente, que deverão ser 

explorados, além dos que a mídia propagou nos meios de comunicação, como estereótipos e visões preconceituosas. É momento 

de analisar a pluralidade étnico cultural que envolve esse continente.  A continuação do que foi falado na aula anterior nos remete 

a refletir sobre situações da atualidade e pensar na origem dessas questões. 

 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

ATIVIDADE 2 – LEITURA E ANÁLISE DE MAPA, página 140, questão 1, a,b,c,d, caderno do aluno, 2º semestre. 

 

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 remótas enviar para o e-mail 3anoarvgeografia@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: 3ºA, B, C 

Professor ADOLFO Semana: 23 a 27 de agosto 

Tema da aula Nascimento do século XX: 
revisões 

Equivalente:  02 aulas 

Habilidades: Interpretar realidades histórico-sociais a partir de conhecimentos sobre a economia e as práticas sociais 
e culturais. 
 
Material de apoio:  
1 - 2EM. Caderno São Paulo Faz Escola,  
2 - Livro didático disponibilizado pela escola: “História”, autores Gislaine e Reinaldo, da página 334 a 341 
3 – Livro didático disponibilizado pela escola: “História: passado e presente”, autores Gislaine e Reinaldo, da página 
14 a 19. 
4 – Texto “Darwinismo social e imperialismo no século XIX” que se encontra no site www.mundoeducacao.uol.com.br 

5 – Vídeo aula “Imperialismo /neocolonialismo”  https://youtu.be/Op94a2B4Pm0 
 
Conteúdo: Apresentar uma análise da primeira metade do século XX a partir de linhas de continuidade e ruptura entre 
composições ideológicas do século retrasado (século XIX), promovendo, assim, também uma revisão do conteúdo e 
um debate acerca das atualidades. 
 
Atividade contextualizada: O Roteiro desta semana traz como tema e atividade uma recuperação de conteúdos que 
darão subsídios para a continuidade dos temas a serem abordados e seus reflexos no mundo e na sociedade brasileira 
atual, que nos leva para a compreensão da política, economia e do comportamento dos cidadãos e de nossa herança 
cultural. 
 
Atividade a ser realizada: 
 
O imperialismo ou neocolonialismo do século XIX se constituiu como movimento 
de domínio, conquista e exploração política e econômica das nações industrializadas europeias (Inglaterra, França, 
Alemanha, Bélgica e Holanda) sobre os continentes africano e asiático. 
A “partilha” da África e da Ásia se deu fundamentalmente no século XIX (pelos europeus), mas continuou durante o 
século XX. No decorrer deste, os Estados Unidos e o Japão ascenderam industrialmente e exerceram sua influência 
imperialista na América e na Ásia, respectivamente. 
A “corrida” com fins de “partilha” da África e da Ásia, realizada pelas potências imperialistas, aconteceu por dois 
principais objetivos: 1º) a busca por mercados consumidores (para os produtos industrializados); 2º) a exploração de 
matéria-prima (para produção de mercadorias nas indústrias). A industrialização europeia se acentuou principalmente 
após as inovações técnicas provenientes da 2ª fase da Revolução Industrial. 
O domínio da África e da Ásia, exercido pelos países industrializados, teve duas principais formas: 1ª) a dominação 
política e econômica direta (os próprios europeus governavam); 2ª) a dominação política e econômica indireta (as 
elites nativas governavam). Mas como as potências imperialistas legitimaram o domínio, a conquista, a submissão e a 
exploração de dois continentes inteiros? 
A principal hipótese para a legitimação do domínio imperialista europeu sobre a África e a Ásia foi a 
utilização ideológica de teorias raciais europeias provenientes do século XIX. As que mais se destacaram foram 
o evolucionismo social e o darwinismo social. 
Um dos discursos ideológicos que “legitimariam” o processo de domínio e exploração dos europeus sobre asiáticos e 
africanos seria o evolucionismo social. Tal teoria classificava as sociedades em três etapas evolutivas: 1ª) bárbara; 2ª) 
primitiva; 3ª) civilizada. Os europeus se consideravam integrantes da 3ª etapa (civilizada) e classificavam os asiáticos 
como primitivos e os africanos como bárbaros. Portanto, restaria ao colonizador europeu a “missão civilizatória”, 

http://www.mundoeducacao.uol.com.br/


através da qual asiáticos e africanos tinham de ser dominados. Sendo assim, estariam estes assimilando a cultura 
europeia, podendo ascender nas etapas de evolução da sociedade e alcançar o estágio de civilizados. 
O domínio colonial, a conquista e a submissão de continentes inteiros foram legal e moralmente aceitos. Desse modo, 
os europeus tinham o dever de fazer tais sociedades evoluírem. 
O darwinismo social se caracterizou como outra teoria que legitimou o discurso ideológico europeu para dominar 
outros continentes. O darwinismo social compactuava com a ideia de que a teoria da evolução das espécies (Darwin) 
poderia ser aplicada à sociedade. Tal teoria difundia o propósito de que na luta pela vida somente as nações e as raças 
mais fortes e capazes sobreviveriam. 
A partir de então, os europeus difundiram a ideia de que o imperialismo, ou neocolonialismo, seria uma missão 
civilizatória de uma raça superior branca europeia que levaria a civilização (tecnologia, formas de governo, religião 
cristã, ciência) para outros lugares. Segundo o discurso ideológico dessas teorias raciais, o europeu era o modelo ideal/ 
padrão de sociedade, no qual as outras sociedades deveriam se espelhar. Para a África e a Ásia conseguirem evoluir 
suas sociedades para a etapa civilizatória, seria imprescindível ter o contato com a civilização europeia. 
Hoje sabemos que o evolucionismo social e o darwinismo social não possuem nenhum embasamento ou legitimidade 
científica, mas no contexto histórico do século XIX foram ativamente utilizados para legitimar o imperialismo, ou seja, 
a submissão, o domínio e a exploração de continentes inteiros. 
 
1 – Quais foram as formas utilizadas pelas potências europeias para domínio da África e Ásia? 
2 - Como você definiria “imperialismo”? 
3 - Que fatores motivaram as nações europeias a colocar em prática uma política neocolonialista no século XIX? 
4 – Justifique a frase: para colonizar a África e a Ásia, os europeus usavam o argumento da missão civilizatória. 
5 – Na sua opinião o imperialismo é utilizado na atualidade? Justifique sua resposta. 

6 - (UNESP) Ao final do século passado, a dominação e a espoliação assumiam características novas nas áreas 
partilhadas e neocolonizadas. A crença no progresso, o darwinismo social e a pretensa superioridade do homem 
branco marcavam o auge da hegemonia europeia. Assinale a alternativa que encerra, no plano ideológico, certo 
esforço para justificar interesses imperialistas. 
a) A humilhação sofrida pela China, durante um século e meio, é algo inimaginável para os ocidentais. 
b) A civilização deve ser imposta aos países e raças onde ela não pode nascer espontaneamente. 
c) A invasão de tecidos de algodão do Lancashire desferiu sério golpe no artesanato indiano. 
d) O mapa das comunicações nos ensina: as estradas de ferro colocavam os portos das áreas colonizadas em contato 
com o mundo exterior. 
 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem: 
 A atividade do roteiro deve ser respondida e postada no seguinte e-mail: profesadolfo@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) A atividade proposta refere-se à aula ministrada no MEET.   
Estas atividades são obrigatórias para todos os alunos, que assistiram a aula no presencial 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! 
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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: 23 a 27 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: 
3º EM – Caderno São Paulo Faz Escola – vol. 3 (página 203) 
Livro didático – Tempos modernos, tempos de Sociologia (disponibilizado pela escola) 
 
Conteúdo: 
Sociologia e o trabalho do sociólogo 
 
Atividades a serem realizadas: 
 
Dinâmica  
Um estado pode ser governado de diversas formas. Vamos começar pela monarquia. Em busca de consenso, você e 
seus colegas devem apontar aquele que seria o rei da sala, quem manda. Uma vez coroado, o rei é informado sobre 
seu poder absoluto, manda em tudo e todos devem adorá-lo. 
 
É natural que uma pessoa seja o próprio estado, mandando e desmandando a seu bel-prazer? O que você faria para 
fugir da tirania?  
Desvencilhe-se do rei e seus aliados e reúna seus colegas para discutir condições nas quais o rei, em prol de todos, 
deveria governar. A manutenção do rei ou da própria monarquia também pode ser colocada em xeque. Imagine esses 
cenários:  
Rei fica: _______%  
Rei deposto e substituído por outro da realeza:_______%  
Monarquia substituída pela República: _______%  
 
Quais são as justificativas dos colegas para optarem por uma das três possibilidades? Os argumentos são consistentes? 
Alguém se preocupa com critérios para evitar a retomada do absolutismo caso a monarquia se mantenha? Em se 
tratando de escolha pela República, foram pensados meios para evitar uma ditadura?  
Se o rei for deposto e substituído por outro, a coroa deve ser passada ao novo rei. Se optarem pela república, a coroa 
deve ser deixada de lado e a faixa presidencial deverá ser oferecida àquele que ocupar o lugar de presidente do Estado.  
 
Observações: 
Os alunos em ensino remoto farão uma pesquisa sobre as palavras: monarquia, república, parlamentarismo e 
absolutismo. 
 
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 
O aluno em estudo remoto deve encaminhar sua atividade pelo e-mail dami.petrucci@gmail.com 
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