
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 
                                         
      ROTEIRO DA SEI (SEMANA DE ESTUDOS INTESIVOS) 
 

Disciplina FILOSOFIA Série: 1EM A B C D 

Professor JORGE ALVES DE OLIVEIRA Semana: 09 A 13 ago 

Indicador Atividade Avaliativa do 2º Bimestre Ano: 2021 

Habilidades: 
(EM13CHS103) Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de diversas naturezas 
(expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos e geográficos, gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros) 
 
Conteúdo: 
Filosofia: Conhecimento e a Ação 
 

Atividade a ser realizada: 
Leia com calma os textos abaixo (os textos verbais e os textos não verbais). 
 

 
 

Obs.: Procure considerar no seu posicionamento, a relação conhecimento-ação, nos vários cenários: 
1. Você sentado no fundo da caverna. 
2. Você saindo da caverna. 
3. Você fora da caverna. 
 
Questão Única: 
Agora, de acordo com o que foi estudado sobre a Filosofia, o Conhecimento, a Ação (Ética/Moral) procure se 
posicionar frente ao tema. Importantíssimo: Na sua argumentação utilize as ideias e os autores apresentados nos 
outros roteiros de filosofia e nas aulas do CMSP. 
 
Atenção. Faça essa atividade com calma, com tranquilidade, observando a realidade a sua volta e analisando as 
palavras e seus implicações. Seja de fato um pesquisador e analista. 
 
Enviar para o e-mail jorgealveso@professor.educacao.sp.gov.br até o final desta aula. 
 
Obs.: Os alunos ausentes deverão procurar o professor na Escola até o final desta semana – 09 a 13 ago.   
 
 

mailto:jorgealveso@professor.educacao.sp.gov.br


 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                         
ROTEIRO DA SEI (SEMANA DE ESTUDOS INTESIVOS) 

Disciplina Geografia Série: 1º A, B, C, D 

Professor Fabiana Almeida Santos Semana: 09/08 a 13/08 

Indicador Atividade Avaliativa do 2º Bimestre Ano: 2021 

 

Habilidade: 1. (EM13CHS102) Identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas e geográficas, políticas, sociais, 
ambientais e culturais de matrizes conceituais (etnocentrismo, racismo, evolução, modernidade, cooperativismo). 
 
Conteúdo: Diversidade cultural brasileira 
 
Atividades a serem realizadas: 
1. Assistir ao vídeo aula (Sertão), aula expositiva.  
2. Leitura de texto (Infopédia "Sertanejo") 
3. Participar do grupo de discussão na Sala Virtual e presencial 
 
Instrumento de avaliação: 
Realizar produção textual sobre os conteúdos estudados. 

 

Habilidade: (EM13CHS105) 1. Identificar, contextualizar e criticar tipologias evolutivas (populações nômades e 
sedentárias, entre outra) e oposições dicotômicas (cidade/campo, cultura, natureza, civilizados/bárbaros, 
razão/emoção) 
 
Conteúdo: O processo de Urbanização 
 
Atividade a ser realizada: 
1. Leitura de texto, A urbanização no Brasil. 
2. Análise de 5 exercícios sobre atual urbanização no Brasil (site Brasil Escola)  
 
Instrumentos de avaliação: 
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia-do-brasil/exercicios-sobre-urbanizacao-atual-
brasil.htm 
 
Comentários sobre as atividades  
Realizar produção textual sobre os conteúdos estudados 
 
Atenção. Faça essa atividade com calma, com tranquilidade, observando a realidade a sua volta e analisando as 
palavras e seus implicações. Seja de fato um pesquisador e analista. 
 
Enviar as atividades via e-mail 1anoarvgeografia@gmail.com até o final desta aula. 

 
Obs.: Os alunos ausentes deverão procurar o professor na Escola até o final desta semana – 09 a 13 ago.   

 
 

                                   
 
 
 

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia-do-brasil/exercicios-sobre-urbanizacao-atual-brasil.htm
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia-do-brasil/exercicios-sobre-urbanizacao-atual-brasil.htm
mailto:1anoarvgeografia@gmail.com


E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                         
      ROTEIRO DA SEI (SEMANA DE ESTUDOS INTESIVOS) 
 

Disciplina HISTÓRIA Série: 1ºA, B, C, D 

Professor ADOLFO FONTAN Semana: 9 a 13 de agosto 
Indicador Atividade Avaliativa do 2º Bimestre Ano: 2021 

 
Habilidades: 
1 - (EM13CHS101) Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, 
com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais. 
2 - (EM13CHS106) Utilizar as linguagens cartográficas, gráficas e iconográficas, os diferentes gêneros textuais e as 
tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas prática 
sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e difundir informações, produzir conhecimentos e 
autonomia na vida pessoal e coletiva.                                      
 
Conteúdo: 
1 – Movimentos sociais contra o capitalismo. 
2 – O Crescente Fértil. 
 
Atividade a ser realizada: Leia o texto a seguir e após responda aos questionamentos: 

“Considerada como o “berço da civilização” e denominada de Mesopotâmia, região que pertencia ao chamado 

Crescente Fértil, onde surgiram as primeiras civilizações. Ao Norte da Mesopotâmia (Alta Mesopotâmia), ficava a 

Assíria, região mais árida, e ao sul (Baixa Mesopotâmia), ficava a Caldeia, região mais fértil. As cheias dos rios Tigre e 

Eufrates, que ocorriam entre junho e julho, provocavam grandes inundações, principalmente no sul. Quando as águas 

baixavam formavam um lodo que fertilizava o solo, tornavam a área ideal para o cultivo de cereais e frutas e para a 

criação de gado. O controle das cheias dos rios exigia um eficiente sistema de organização coletiva do trabalho, para 

a construção de diques de proteção, drenagem e canais de irrigação que levavam a água às regiões mais distantes. Por 

sua localização na passagem do Mar Mediterrâneo para o Golfo Pérsico, e sendo de fácil acesso para a Europa, a África 

e a Ásia, a planície mesopotâmica era uma região muito disputada atraindo povos de diversas origens, destacando-se 

os sumérios, os acádios, os amoritas (antigos babilônios), os assírios e os caldeus (novos babilônios). A história política 

da Mesopotâmia é marcada por sucessivas invasões, guerras, ascensão e declínio de diversos reinos e impérios. A 

principal realização cultural dos amoritas foi o Código de Hamurabi, o primeiro código escrito que a história registra 

era baseado no Direito Sumeriano, tendo por finalidade consolidar o poder do Estado e adequar-se ao 

desenvolvimento da economia mercantil. O Código de Hamurabi que influenciou muitas civilizações era composto por 

centenas de leis, dentre elas destacava-se a Lei de Talião (olho por olho, dente por dente), estabelecia que as punições 

fossem idênticas ao delito cometido. A pedra em que estavam gravadas as leis foi encontrada por arqueólogos em 

1901 e acha-se guardada no Museu do Louvre, em Paris.” 

1 - Qual a importância dos rios para a História da humanidade? 

2 - Podemos dizer que o Código de Hamurábi e suas leis eram aplicadas de forma justa para toda a população da 

Mesopotâmia? Explique. 

3 – Quais informações contidas no texto fazem parte das sociedades na atualidade? 

Atenção. Faça essa atividade com calma, com tranquilidade, observando a realidade a sua volta e analisando as 
palavras e seus implicações. Seja de fato um pesquisador e analista. Os alunos que estão na aula em casa deverão 
enviar a atividade pelo e-mail arffontan@gmail.com  até o final desta aula. 
 
Obs.: Os alunos ausentes deverão procurar o professor na Escola até o final desta semana – 09 a 13 ago.   

 

mailto:arffontan@gmail.com


                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                         
      ROTEIRO DA SEI (SEMANA DE ESTUDOS INTESIVOS) 
 

Disciplina Sociologia Série: 1º Ensino Médio 

Professor Damiane Petrucci de Rezende Siles  Semana: 09 a 13 de agosto 
Indicador Atividade Avaliativa do 2º Bimestre Ano: 2021 

 
Habilidade: Analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial de modo a identificar conhecimentos, valores, 
crenças e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo 
e no espaço. 
 
Conteúdo:  
Os impactos do capitalismo no mundo contemporâneo 
 
Atividade a ser realizada: 
Observe a imagem e responda: 
 

 

Quais são os meios mais utilizados pelos jovens de consumir cultura?  Quais são os impactos desse consumo na 

preservação da cultura no mundo contemporâneo? 

 

Instrumentos de aprendizagens: 

1. A participação efetiva na aula seja pelo Meet ou então presencial. 

Atenção. Faça essa atividade com calma, com tranquilidade, observando a realidade a sua volta e analisando as 
palavras e seus implicações. Seja de fato um pesquisador e analista. Os alunos que estão na aula em casa deverão 
enviar a atividade pelo e-mail mail dami.petrucci@gmail.com até o final desta aula. 
 
Obs.: Os alunos ausentes deverão procurar o professor na Escola até o final desta semana – 09 a 13 ago.   

 

 

 

mailto:dami.petrucci@gmail.com


 


