
 

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

Disciplina FILOSOFIA Série: 2EM A B C D 

BAProfessor JORGE ALVES DE OLIVEIRA Semana: 09 A 13 ago 

Indicador Atividade Avaliativa do 2º Bimestre Ano: 2021 

Habilidades: 
1. Identifica as subjetividades como resultado de construção social. 
2. Identificar processos sociais merecedores de crítica. 
 
Conteúdo: 
O Indivíduo 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 os vários cenários: 
Se você fosse o trabalhador, faria o que? 
Se você fosse quem contrata o trabalhador, faria o que?  
 
A Questão: 
Agora, de acordo com o que foi estudado sobre ética, moral, e indivíduo, procure se posicionar frente ao tema. 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: 2º A, B, C 

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

Indicador Atividade Avaliativa do 2º Bimestre Ano: 2021 

 
Habilidade: Compreender processos históricos e geográficos responsáveis pela formação e produção do território 
brasileiro. 
 
Conteúdo: A Pecuária 
 
Atividade a ser realizada: 
1. Leitura de texto “A expansão da pecuária no Brasil”. 
2. Assistir vídeo: “Pecuária brasileira, história, presente e futuro”. 
3. Responder questões e comentar. 
 
Instrumento para verificação de aprendizagem: 
Produção textual sobre o conteúdo estudado. 
 
 
Habilidade: Analisar o papel do meio técnico-científico-informacional nas mudanças dos processos de hierarquização 
urbana no Brasil. 
 
Conteúdo: Meio técnico-científico-informacional 
 
Atividade a ser realizada: 
1. Leitura de texto (site Brasil Escola) 
2. Assistir vídeo: “Geografia - Meio Técnico-Científico-Informacional - Oficina do Estudante” 
3. Responder questões e comentar 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem: 
Produção textual 
 
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 2anoarvgeografia@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.   

 

 

 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                         
      ROTEIRO DA SEI (SEMANA DE ESTUDOS INTESIVOS) 
 

Disciplina HISTÓRIA Série: 2ºA, B, C,  

Professor ADOLFO Semana: 9 a 13 de agosto 

mailto:2anoarvgeografia@gmail.com


Indicador Atividade Avaliativa do 2º Bimestre Ano: 2021 

 

Habilidades: 
1 - Compreender a gênese e a transformação das diferentes organizações territoriais e os múltiplos fatores que nelas 
intervêm como produtos das relações de poder.   
2 - Reconhecer a importância de valorizar a diversidade nas práticas de religião e religiosidade dos indivíduos e grupos 
sociais. 
 
Conteúdo: 
1 - As Grandes Navegações. 
2 - A Reforma Religiosa. 
 
 

Atividade a ser realizada: 

Veja a charge de Rogério Soud (2011) 

 

1 – Faça uma análise das imagens apresentadas. 

2 – Existe o fator religioso nas imagens? Explique. 

2) (Puc-Rio) - A Europa do século XVI assistiu ao surgimento de novas religiões cristãs, dentre as quais destacam-se a 
Luterana, a Calvinista e a Anglicana. A despeito das características que conferem especificidade a cada uma delas, 
observam-se elementos que as aproximam entre si. Um desses elementos é a: 
(A) celebração dos cultos nas línguas faladas pelos fiéis. 
(B) ausência de hierarquia eclesiástica. 
(C) tolerância em relação às demais religiões cristãs. 
(D) afirmação da primazia da igreja sobre o Estado. 
(E) crítica às estruturas sociais vigentes. 
 
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 HISTÓRIA Série: 2ºA, B, C,  

Professor ADOLFO Semana: 9 a 13 de agosto 

Indicador Atividade Avaliativa do 2º Bimestre Ano: 2021 

 

Habilidades: 
1 - Compreender a gênese e a transformação das diferentes organizações territoriais e os múltiplos fatores que nelas 
intervêm como produtos das relações de poder.   
2 - Reconhecer a importância de valorizar a diversidade nas práticas de religião e religiosidade dos indivíduos e grupos 
sociais. 
 
Conteúdo: 
1 - As Grandes Navegações. 
2 - A Reforma Religiosa. 
 
 

Atividade a ser realizada: 

Veja a charge de Rogério Soud (2011) 

 

1 – Faça uma análise das imagens apresentadas. 

2 – Existe o fator religioso nas imagens? Explique. 

2) (Puc-Rio) - A Europa do século XVI assistiu ao surgimento de novas religiões cristãs, dentre as quais destacam-se a 
Luterana, a Calvinista e a Anglicana. A despeito das características que conferem especificidade a cada uma delas, 
observam-se elementos que as aproximam entre si. Um desses elementos é a: 
(A) celebração dos cultos nas línguas faladas pelos fiéis. 
(B) ausência de hierarquia eclesiástica. 
(C) tolerância em relação às demais religiões cristãs. 
(D) afirmação da primazia da igreja sobre o Estado. 
(E) crítica às estruturas sociais vigentes. 
 
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.   
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