
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: 30 ago a 03 set 

Tema Características do discurso filosófico - Comparação com 
o discurso científico - Parte 2 – Apresentação Agosto 
Lilás 

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: 

Após percorrermos inúmeros apontamentos sobre “como viver em sociedade? acompanhada da questão “o que é viver?” 

atentando para que “este viver” seja muito além do sobreviver, consideramos o quanto o pensamento científico pode 

contribuir, ou não, com esta vida individual e social. 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 do discurso científico comparado ao discurso filosófico, bem como avançar nas concepções sobre a vida individual 

e a vida em sociedade quando o pensamento científico é posto, por muitos, como sendo um pensamento hegemônico. 

 

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 

PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
Disciplina Geografia Série: 3º A, B, C 

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

Tema da aula ÁFRICA E EUROPA Equivalente:  02 aulas 

 
Habilidade: Ler, interpretar e extrair informações de textos e imagens sobre a os países africanos. Extrair 

informações relevantes de mapas temáticos para identificar a subdivisão da África em dois grandes conjuntos de 

países: parcialmente industrializados e de economia tradicional. Extrair informações de textos, gráficos e imagens 

sobre a África e Europa.  

 

Material de Apoio 

3EM – Caderno São Paulo faz Escola, volume 3, página 143 

 

Conteúdo: 

África, berço da humanidade e da civilização 

 

Atividade Contextualizada 

O Roteiro dessa semana traz como tema ÁFRICA E EUROPA. A ideia é apresentar as semelhanças entre o processo de 

colonização e descolonização da América e da África, buscando estabelecer relação entre as semelhanças, diferenças 

e impactos da herança colonial nos dois continentes. Ainda, buscar no livro didático e outros materiais de apoio, 

imagens ou iconografias que ilustram a presença europeia na América colonial e na África. Na África da atualidade, 

será analisado o processo de descolonização das nações africanas e as condições de pobreza e de dependência 

econômica de muitos países do continente, em relação às suas ex-metrópoles. Esta continuação a partir 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 1 – LEITURA E ANÁLISE DE TEXTO. Responder questões A e B da página 143. 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 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: 3º A, B, C 

Professor ADOLFO Semana: 30 de agosto a 03 de setembro 

Tema da aula A Guerra Fria – Parte I Equivalente:  02 aulas 

 
Habilidades: Compreender a bipolarização mundial e o armamento atômico. 
 
Material de apoio: 
1) Texto: “Guerra Fria: causas, consequências, conflitos, países”.  
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/guerra-fria.htm 
2) Texto: “Guerra Fria: a guerra ideológica entre duas potências”.  https://www.politize.com.br/guerra-fria/ 
3) Vídeo: “Guerra Fria – Parte I”.  https://youtu.be/MjHuK_2rSZY   
 
Conteúdo: 
1 - As principais características da Guerra Fria à bipolarização mundial. 
2 – Relacionar o fim da Segunda Guerra à bipolarização mundial. 
 
Atividade contextualizada: O Roteiro desta semana traz como tema e atividade a corrida armamentista e tecnológica 
da Guerra Fria que motivou em seus contemporâneos o medo de uma guerra de dimensões nunca vista pela 
humanidade.  O poder de destruição das novas armas atômicas, desenvolvidas pelos Estados Unidos e pela União 
Soviética, instigavam a imaginação e contribuía para um clima de insegurança generaliza em todas as nações instigada 
inclusive por filmes catastróficos.   Abordaremos a divisão do mundo em dois blocos antagônicos de países liderados 
pela União Soviética e pelos Estados Unidos e seus reflexos nas nações atuais e Brasil atual, que nos leva para a 
compreensão da política, economia e do comportamento do atual governo. 
 
A Guerra Fria foi um conflito político-ideológico que foi travado entre Estados Unidos (EUA) e União Soviética (URSS), 
entre 1947 e 1991. O conflito travado entre esses dois países foi responsável por polarizar o mundo em dois grandes 
blocos, um alinhado ao capitalismo e outro alinhado ao comunismo. 
Ao longo da segunda metade do século XX, a polarização mundial resultou em uma série de conflitos de pequena e 
média escala em diferentes locais do mundo. Esses conflitos contavam, muitas vezes, com o envolvimento indireto de 
EUA e URSS, a partir do financiamento, da disponibilização de armas e do treinamento militar. 
A Guerra Fria foi iniciada logo após a Segunda Guerra Mundial e existe um debate acirrado entre os historiadores a 
respeito de como foi iniciado esse conflito político-ideológico. De toda forma, existe um certo consenso de que o 
marco que iniciou a Guerra Fria seja o discurso realizado pelo presidente americano, Harry Truman, em 1947. 
Esse discurso de Truman foi realizado no Congresso americano e, nessa ocasião, o presidente americano solicitava 
verbas para que os Estados Unidos pudessem se engajar para evitar o avanço do comunismo na Europa. Na visão de 
Truman, era papel dos EUA liderar a luta contra o avanço do comunismo no continente europeu. 
Esse discurso deu início ao que ficou conhecido como Doutrina Truman, que consistiu no conjunto de medidas 
tomadas pelos EUA para conter o avanço do comunismo. A primeira ação tomada por essa doutrina foi o Plano 
Marshall, plano de recuperação econômica da Europa com o qual os americanos forneceriam grandes somas de 
dinheiro para os países interessados. 
A atuação dos Estados Unidos na Europa por meio da Doutrina Truman justifica-se única e exclusivamente pelo 
discurso alarmista que apresentava a URSS como uma potência expansionista e que procuraria conquistar todo o 
continente europeu sob a égide do comunismo. Os americanos sabiam que os problemas econômicos da Europa no 
pós-guerra eram um campo fértil para o crescimento da ideologia comunista lá. 
Ainda assim, historiadores como Eric Hobsbawm e Isaac Deutscher argumentam que a União Soviética não era uma 
nação expansionista e não demonstrava interesse em atuar fora da sua zona de influência (o Leste Europeu). Esses 
historiadores apontam que a União Soviética não tinha interesses em financiar e apoiar 

https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/guerra-fria.htm
https://youtu.be/MjHuK_2rSZY
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/segunda-guerra-mundial.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/doutrina-truman.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/plano-marshall.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/plano-marshall.htm


movimentos comunistas armados em outras partes do mundo e que a postura soviética no pós-guerra era 
abertamente defensiva por causa da destruição do país como consequência da Segunda Guerra Mundial. 
A ideia por trás da ação americana em impor-se como nação hegemônica na Europa e no mundo é explicada pelos 
interesses de Truman em manter elevados os índices de crescimento econômico do país. Assim, o discurso 
maniqueísta praticado pelos americanos começou a ser praticado também pelos soviéticos, e as relações dos dois 
países em nível internacional passaram a ser baseadas no boicote. 
Além disso, existem evidências que apontam que o governo soviético não tinha interesse em expandir-se 
territorialmente e tinha o objetivo de assegurar apenas a sua área de influência. Isso de fato aconteceu e, na Segunda 
Guerra, os locais invadidos pelo Exército Vermelho, que era o exército soviético, foram transformados em Estados-
satélites do regime comunista de Moscou. 
A Guerra Fria estendeu-se de 1947 a 1991 e algumas características desse período podem ser destacadas. 

• Polarização do mundo: a disputa travada entre americanos e soviéticos resultou em uma forte polarização do mundo 
que afetava as relações internacionais dessas nações como um todo. Houve uma tentativa de criar um movimento 
não alinhado em que algumas nações procuravam seguir um caminho independente sem necessariamente se vincular 
com alguma das duas potências. 

• Corrida armamentista: a procura pela hegemonia internacional fez com que as duas potências investissem bastante 
no desenvolvimento de novas tecnologias bélicas. Assim, no período, o número de armas nucleares e termonucleares 
produzidas disparou. 

• Corrida espacial: a corrida espacial foi um dos campos de disputa entre americanos e soviéticos e, ao longo da década 
de 1960, inúmeras expedições espaciais foram realizadas. 

• Interferência estrangeira: tanto americanos quanto soviéticos interferiram em assuntos internos de diferentes países 
do planeta. Dois exemplos são a interferência americana na política brasileira na década de 1960 e a interferência 
militar no Afeganistão na década de 1980. 
 
Atividade a ser realizada: 
1 – A “Guerra Fria” foi a expressão utilizada para caracterizar que tipo de política externa? Explique. 
2 – Quais as características da Guerra Fria? 
3 – (Enem) – Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um 
período homogêneo único na história do mundo. […] Dividem-se em duas metades, tendo como divisor de águas o 
início da década de 70. Apesar disso, a história deste período foi reunida sob um padrão único pela situação 
internacional peculiar que o dominou até a queda da União Soviética. 
HOBSBAWM, Eric J. A era dos extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
O período citado no texto e conhecido por Guerra Fria pode ser definido como aquele momento histórico em que 
houve: 
a) corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias ocasionando a Primeira Guerra Mundial. 
b) domínio dos países socialistas do Sul do globo pelos países capitalistas do Norte. 
c) choque ideológico entre a Alemanha Nazista/União Soviética Stalinista, durante os anos 1930. 
d) constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. 
4 – (FATEC) "É lógico que os EUA devem fazer o que lhes for possível para ajudar a promover o retorno ao poder 
econômico normal do mundo, sem o que não pode haver estabilidade política nem garantia de Paz." (Plano Marshall 
– 5.VI.1947). 
O plano Marshall constituiu: 
a) na principal meta da política externa norte-americana, que era pacificar o Extremo Oriente. 
b) num projeto de ajuda industrial aos países da América Latina. 
c) num importante instrumento de expansão do comunismo na Europa. 
d) num dos meios de penetração dos capitais norte-americanos nas economias europeias. 
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 06 de setembro no e-mail indicado acima. 
OBS: 1) A atividade proposta refere-se à aula ministrada no MEET.   
Em caso de dúvida, reassista a aula através de repositório do canal ou pelo Youtube.   
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.                           
  

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/a-corrida-espacial.htm
https://enem.inep.gov.br/
mailto:profesadolfo@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: 30 de agosto a 03 de 
setembro 

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) 

 

Conteúdo: 

Sociologia e o trabalho do sociólogo 

Contextualização da Atividade: 

Revisando o roteiro anterior e sua dinâmica... 

Na semana anterior os alunos foram previamente comunicados a se organizarem para uma encenação na sala de 
aula, onde um rei e um candidato a presidente irão tentar tomar o poder de um rei absolutista. Os demais alunos 
serão responsáveis de votar na permanência do rei, na mudança do rei ou na mudança de Monarquia para República. 
Os alunos devem levar em consideração quais são as justificativas dos colegas para optarem por uma das três 
possibilidades levando em consideração se os argumentos são consistentes.  

Rei fica: _______%  

Rei deposto e substituído por outro da realeza:_______%  

Monarquia substituída pela República: _______%  

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:  

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

