
E. E. DR. ALFREDO REIS VIEGAS 
3º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES SEMANAIS 
 

 

 

 
Disciplina FILOSOFIA Série: 1EM A B C D 

Professor JORGE ALVES DE OLIVEIRA Semana: 8 a 10 set 

Tema Territorialidade e juventudes – Parte 2 – As 
concepções de infância, juventude e velhice na 
tradição filosófica e as suas problemáticas no 
Brasil contemporâneo 

Ano: 2021 

Habilidade: 

(EM13CHS205) Analisar a produção de diferentes territorialidades em suas dimensões culturais, econômicas, ambientais, 

políticas e sociais, no Brasil e no mundo contemporâneo, com destaque para as culturas juvenis. 

 

Material de Apoio: 

1. EPICURO - Carta Sobre a Felicidade. Disponível em < Epicuro - Carta Sobre a Felicidade (abdet.com.br) >. Acesso em 20 de 

agosto de 2021. 

2. NIETZSCHE - Três Metamorfoses da Liberdade • Razão Inadequada (razaoinadequada.com) disponível em <Nietzsche - Três 
Metamorfoses da Liberdade • Razão Inadequada (razaoinadequada.com) > Acesso em 21 de agosto de 2021  
3. POSTMAN, Neil. O desaparecimento da infância. Tradução de Suzana Menescal de Alencar Carvalho e José Laurenio de MeIo. 
- Rio de Janeiro: Graphia, 1999 
4. PLATÃO. Apologia de Sócrates Autor: Platão Editora: VirtualBooks. Ano: 2003 – 1ª Edição Nº de Páginas: 032. Tipo: Livro 
Digital 
5. PLATÃO. Protágoras. Tradução, Introdução e Notas de Ana da Piedade Elias Pinheiro. Lisboa: Relógio D`Água Editores, 1999. 
6. REPÚBLICA; Guia Estudo. Disponível em < https://www.guiaestudo.com.br/a-republica >. Acesso em 11 de agosto de 2021 

7. SEDUC, Currículo em Ação - Filosofia. Volume 3. P. 285 – 286 (disponibilizado no WhatsApp - grupo da sala e no site da 

Escola) 

8. SÓFOCLES. Édipo rei/Sófocles; tradução Mário da Gama Kury; apresentação Adriane da Silva Duarte. – 1.ed. – Rio de 

Janeiro: Zahar, 2018. 

 

Situação-Problema: 

Quais fazeres sociais, políticos, econômicos e tecnológicos, dos mais simples aos mais complexos, tornam nossa sociedade 

melhor? (Atenção: não se trata de responder de forma direta. Essa questão é orientadora para nossos estudos.) 

 

Objetos de conhecimento: 

1. As concepções de infância, juventude e velhice na tradição filosófica e as suas problemáticas no Brasil contemporâneo 

2. A renovação cultural, ética, valores e cultura juvenil 

 

Atividade Contextualizada: 

Nosso estudo no enfrentamento do “Decifra-me ou te devoro” lançado pela Esfinge: “o que é o homem”? nos fez ver que 

ninguém está dispensado deste desafio (Epicuro). Ao mesmo tempo Sócrates nos alerta sobre “a quem damos ouvidos?” 

(Protágoras) já que estas pessoas nos educam. São eles que nos colocam questões que nos afastam da realidade (Fake News); 

por vezes, eles antecipam questões que não temos estrutura para lidar; por vezes os fazem com uma linguagem que nos 

colocam em igualdade de entendimento (Agosto Lilás) e por isso nos responsabiliza a pensar juntos. Isso nos considerar se 

há assuntos de crianças, assuntos de jovens e assuntos de idosos? O fato, contudo, é que nesta aula, ainda vamos ver autores 

(POSTMAN, NIETZSCHIE, SÓCRATES) que falam desse “homem”. Cabe a nós, formularmos um entendimento sobre nós 

mesmos e identificarmos como podemos intervir no conjunto social em que vivemos. 

 

 

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 

https://abdet.com.br/site/wp-content/uploads/2014/11/Carta-Sobre-a-Felicidade.pdf
https://abdet.com.br/site/wp-content/uploads/2014/11/Carta-Sobre-a-Felicidade.pdf
https://razaoinadequada.com/2018/04/11/tres-metamorfoses-da-liberdade/
https://razaoinadequada.com/2018/04/11/tres-metamorfoses-da-liberdade/
https://razaoinadequada.com/2018/04/11/tres-metamorfoses-da-liberdade/


Atividade: 
A partir da questão: existem assuntos que são próprios de crianças, dos jovens e dos adultos? Procure caracterizar: o 
que classifica cada grupo (criança, jovem e adulto) em específico? Com qual dos três autores, você mais se 
identificou? Justifique sua resposta. 
 

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 6 a 10 set. 

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 10 de setembro. 

  



                              E. E. DR. ALFREDO REIS VIEGAS 

3º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

Professor Fabiana Almeida Semana: 06/09 a 10/09 

Tema da aula  A (re)produção do espaço Equivalente:  02 aulas 

 
Habilidade: (EM13CHS206) Analisar a ocupação humana e a produção do espaço em diferentes tempos, aplicando 

os princípios de localização, distribuição, ordem, extensão, conexão, arranjos, casualidade, entre outros que 

contribuem para o raciocínio geográfico. 

 

Material de Apoio 

1EM – Caderno do Aluno - Currículo em Ação Volume 3 página 238, 239, 240 

 

Conteúdo: Ilha de calor 

 

Atividade Contextualizada 

O Roteiro dessa semana traz como tema - Ilha de Calor, que analisará a produção e a ocupação do espaço urbano 

promovendo um fenômeno que pode acontecer em todas as cidades. Serão destacadas, também, o processo de 

antropização nas cidades, e algumas alterações decorrentes desse processo, como o surgimento do fenômeno ilha de 

calor e as relações com as questões ambientais no meio urbano, explicar o fenômeno estudado, destacando as suas 

causas e as suas consequências bem como ações que buscam mitigar esses impactos. Algumas situações na 

atualidade nos remetem a pensar na origem desses eventos. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Caderno do aluno, Currículo em ação, Volume 3, 2º MOMENTO – Leitura de texto e mapa, A MORADA DO CALOR, 

página 238 

Retomar os conhecimentos do componente de física, páginas 238, 239. 

Assistir o vídeo (em sala de aula) Ilhas de calor, 4 minutos, página 239. 

Analisar mapa da página 239. 

Responder as questões da página 240 

Sugestão para desafio interdisciplinar com o componente filosofia, página 240. 

 

 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 remotas enviar para o e-mail 1anogeografiaarv@gmail.com na dúvida whatssap 13 

988103004 

 

Alunos que não dispõe de internet, e não estão frequentando as aulas presenciais procurar a direção. 

  

mailto:1anogeografiaarv@gmail.com


E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 
3º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

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

Professor ADOLFO Semana: 06 a 10 de setembro 

Tema da aula Estado – Nação Brasil: uma 
construção histórica 

Equivalente:  02 aulas 

 
Habilidades: (EM13CHS203) Comparar os significados de território, fronteiras e vazio (espacial, temporal e cultural) 
em diferentes sociedades, contextualizando e relativizando visões dualistas (civilização/barbárie, 
nomadismo/Sedentarismo, esclarecimento/Obscurantismo, cidade/campo, entre outras). 
 
Material de apoio:  
1 - 1EM. Caderno do Aluno página 271. 
 
Conteúdo:  
1 – Apresentar a construção histórica do “Estado-Nação” brasileiro. 
2 – Vídeo “Cultura brasileira e identidade nacional” -  https://youtu.be/0v583AWWlHw 
3 – Vídeo “Diversidade étnica e cultural brasileira” - https://youtu.be/b9s-SwghX_4 
4 – Texto “Identidade brasileira” - https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/identidade-
brasileira.htm#:~:text=A%20Identidade%20Brasileira%20%C3%A9%20um,sociais%20que%20comp%C3%B5em%20a
%20na%C3%A7%C3%A3o. 
 
Atividade contextualizada: O Roteiro desta semana traz como tema e atividade uma revisão da nossa formação como 
cidadão compreendendo que a brasilidade é formada a partir da memória e preservação do conhecimento para que 
o indivíduo possa se reconhecer e cultivar o sentimento de pertencimento, através da valorização e resgate da 
brasilidade. Isso nos dá os valores humanos, nossos direitos e seus reflexos na sociedade brasileira atual. Tais fatos 
nos leva a compreensão da política, economia e ao comportamento dos cidadãos, além de nossa herança cultural.  A 
retomada do conteúdo da última aula se deve a intensa participação dos alunos na aula presencial na discussão dos 
conceitos apresentados em que não pudemos concluir o planejado para a aula.  Assistiremos ao vídeo e faremos a 
fixação do conteúdo através da resolução de exercícios 
 
Atividade a ser realizada: 
A Identidade Brasileira é um conceito que tenta unificar critérios de identificação e pertencimento comuns entre os 
cidadãos brasileiros. Essa tarefa é bastante desafiadora se levarmos em conta os elementos culturais, históricos e 
sociais que compõem a nação. 
Possuímos uma língua comum e um passado colonial, contudo, a história do país não se passou de maneira 
homogênea no aspecto da espacialidade e, muito menos, do ponto de vista do progresso e acesso aos direitos. 
Observando a população brasileira pelos aspectos comuns que possam constitui-la, é possível pensá-la a partir de uma 
identificação cultural, em que a música ou tradições religiosas possam exercer maior peso. Todavia, a grande extensão 
territorial e as diferentes origens da população fazem com que tenhamos também uma enorme diversidade cultural. 
A religião católica, originária dos colonizadores europeus, embora durante muitos anos tenha sido absoluta maioria, 
não é a única. Os brasileiros professam religiões de matriz africana, os indígenas possuem seus próprios cultos e 
divindades, além de haver uma infinidade de denominações religiosas cristãs além da católica. 
A constituição do povo brasileiro é multiétnica, tendo em vista a variedade de grupos que constituíram a nossa 
população. Além do nativo indígena, o africano e o europeu colonizador, imigrações importantes, como a italiana, 
japonesa e árabe, contribuíram, e muito, para ampliar ainda mais a enorme diversidade histórico-cultural brasileira. 
Outro fator mais recente que dificulta ainda mais a tentativa de concepção de uma identidade brasileira una é o 
processo de globalização e uniformização das culturas que têm ocorrido em todo o mundo. O acesso à cultura de 
forma mundial tem uniformizado comportamentos, hábitos e trajetórias tanto nos aspectos econômicos quanto nos 
culturais e sociais. 
Portanto, a brasilidade, a identificação do brasileiro com os outros filhos do mesmo território, é uma questão muito 
mais de pertencimento, afetividade e simpatia individual do que um conceito social construído e fundado em critérios 

https://youtu.be/0v583AWWlHw
https://youtu.be/b9s-SwghX_4
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/identidade-brasileira.htm#:~:text=A%20Identidade%20Brasileira%20%C3%A9%20um,sociais%20que%20comp%C3%B5em%20a%20na%C3%A7%C3%A3o
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/identidade-brasileira.htm#:~:text=A%20Identidade%20Brasileira%20%C3%A9%20um,sociais%20que%20comp%C3%B5em%20a%20na%C3%A7%C3%A3o
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/identidade-brasileira.htm#:~:text=A%20Identidade%20Brasileira%20%C3%A9%20um,sociais%20que%20comp%C3%B5em%20a%20na%C3%A7%C3%A3o
https://mundoeducacao.uol.com.br/sociologia/conceito-cultura.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/diversidade-cultural-no-brasil.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/os-povos-indigenas-no-brasil.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/as-etnias-no-brasil.htm


únicos. A identidade brasileira, em oposição à unificação de características, pode ser, sim, compreendida pela 
diversidade histórica, cultural e social de seu povo. 
 
1. (Enem 2018) Outra importante manifestação das crenças e tradições africanas na Colônia eram os objetos 
conhecidos como “bolsas de mandinga”. A insegurança tanto física como espiritual gerava uma necessidade 
generalizada de proteção: das catástrofes da natureza, das doenças, da má sorte, da violência dos núcleos urbanos, 
dos roubos, das brigas, dos malefícios de feiticeiros etc. Também para trazer sorte, dinheiro e até atrair mulheres, o 
costume era corrente nas primeiras décadas do século XVIII, envolvendo não apenas escravos, mas também homens 
brancos. 
CALAINHO, D. B. Feitiços e feiticeiros. In: FIGUEIREDO, L. História do Brasil para ocupados. Rio de Janeiro: Casa da 
Palavra, 2013 (adaptado). 
A prática histórico-cultural de matriz africana descrita no texto representava um(a) 
a) expressão do valor das festividades da população pobre.    
b) ferramenta para submeter os cativos ao trabalho forçado.     
c) elemento de conversão dos escravos ao catolicismo romano.     
d) instrumento para minimizar o sentimento de desamparo social.   
2, A análise geográfica é feita a partir de várias lentes e conceitos. Assim, é preciso conhecer bem esses conceitos para 
que a leitura da sociedade e do espaço seja feita de forma adequada. Pensando por esse prisma, observe o conceito 
a seguir: 
“É uma instituição formada por povo, território e governo. Representa, portanto, um conjunto de instituições públicas 
que administra um território, procurando atender os anseios e interesses de sua população.” 
A que conceito se refere a afirmação acima? 
a) Território 
b) Nação 
c) Estado 
d) Governo 
3. “Significa uma união entre um mesmo povo com um sentimento de pertencimento e de ligação entre si, 
compartilhando, muitas vezes, um conjunto mais ou menos definido de culturas, práticas sociais, idiomas, entre 
outros.” 
Esse fragmento explica um conceito importante da análise espacial. Que conceito é esse? 
a) Estado 
b) povo 
c) território 
d) nação 
Instrumento para verificação da aprendizagem: 
 A atividade do roteiro deve ser respondida e postada no seguinte e-mail arffontan@gmail.com   constando NOME DO 
ALUNO, SÉRIE E DATA DO ROTEIRO a que se refere a atividade. 
Data de entrega: até 13 de setembro 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 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! 

  

mailto:arffontan@gmail.com


E.E. DR. ALFREDO REIS VIEGAS 

3º bimestre 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

Disciplina Sociologia Série: 1º Ensino Médio 

Professor Damiane Petrucci de Rezende Siles Semana: 06 a 10 de setembro 

Tema da aula Territorialidades e juventudes. Equivalente:  02 aulas 

 

Habilidade: 
(EM13CHS205) Analisar a produção de diferentes territorialidades em suas dimensões culturais, econômicas, 
ambientais, políticas e sociais, no Brasil e no mundo contemporâneo, com destaque para as culturas juvenis 
 
Material de Apoio 
1º EM – Caderno do aluno Currículo em Ação – vol. 3 (página 310) 
 
Conteúdo: 
O papel da juventude em contextos territoriais: central e periférico; material e virtual; profissional e acadêmico e 
cultural e político. 
 
Atividade Contextualizada: 
As diferentes dimensões da condição juvenil são condicionadas pelo espaço onde são construídas, que passa a ter 
sentidos próprios, transformando-se em lugar, o espaço do fluir da vida, do vivido. São o suporte e a mediação das 
relações sociais, investidos de sentidos próprios, além de serem a ancoragem da memória, tanto individual quanto 
coletiva. Os jovens tendem a transformar os espaços físicos em espaços sociais, pela produção de estruturas 
particulares de significados. Podemos dizer que a condição juvenil, além de ser socialmente construída, tem também 
uma configuração espacial. 
 
Atividade a ser realizada: 
Assistir o documentário “Skate no Brasil”, (disponível em https://www.youtube.com/watch?v=0vG-xwv_-9k ) 
sobretudo aos quinze primeiros minutos e responder as seguintes questões: 
A partir das falas dos sujeitos do documentário, para além de uma modalidade esportiva e de lazer, como eles 
concebem a prática do skate?  
Qual é a relação dos skatistas com o território? 
Qual é o significado e o sentido atribuído pelos skatistas aos espaços ocupados por eles? 
Como os diversos espaços do skate se conectam a partir da lógica simbólica de apropriação dos skatistas?  
 Que outras práticas culturais juvenis você percebe em sua cidade que apresenta uma forma específica de ocupação 
de determinados espaços para se realizar? 
 
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 
Os alunos em estudo remoto devem encaminhar suas respostas pelo e-mail dami.petrucci@gmail.com 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0vG-xwv_-9k
mailto:dami.petrucci@gmail.com

