
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: 13 a 17 de setembro 

Tema Territorialidade e juventudes – Final – As 
concepções de infância, juventude e velhice na 
tradição filosófica e as suas problemáticas no 
Brasil contemporâneo – a ideia de Estrutura e 
Políticas 

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. 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  
2. POSTMAN, Neil. O desaparecimento da infância. Tradução de Suzana Menescal de Alencar Carvalho e José Laurenio de MeIo. - 
Rio de Janeiro: Graphia, 1999 
3. PLATÃO. Apologia de Sócrates Autor: Platão Editora: VirtualBooks. Ano: 2003 – 1ª Edição Nº de Páginas: 032. Tipo: Livro Digital 

4. SEDUC, Currículo em Ação - Filosofia. Volume 3. P. 285 – 289 e 290 – 294. Disponibilizado pela escola na última sexta feira 

10 de setembro, bem como no site oficial da unidade escolar. 
 

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 

3. A Estrutura Humana e as Políticas Públicas 

 

Atividade Contextualizada: 

Os três últimos apontamentos a serem feitos neste momento são dirigidos a pensar sobre a estrutura humana, a saber: a 

física, a psíquica, a cognitiva. Nesta busca por dizer, filosoficamente, algo sobre “o que somos?” é importante caracterizar o 

ser criança, o ser jovem, o ser idoso identificando as suas especificidades. Ao mesmo tempo, a atitude filosófica, alerta para 

que não se tome qualquer fala como aquela que encerra a questão, ou seja, é necessária, portanto, a reflexão filosófica para 

construir um entendimento mais preciso possível. Para tanto, é pertinente as considerações de Postman ao identificar o 

desaparecimento da infância com o advento da escrita e, nesses tempos, por analogia, conta da mídia. Por meio destas 

invenções, todos estão expostos a todos os temas. Tal exposição permite a Nietzche construir a imagem do homem em meio 

a uma metamorfose que lhe retira a liberdade, o faz pesado. Por fim, chega-se a Sócrates que assume até o final as 

consequências do pensar filosófico provocado pelo Oráculo de Delfos: quem é o homem mais sábio? O mesmo Sócrates que 

afirmou que “a vida que não é pensada, não vale a pena ser vivida.” Resta para cada um de nós, assumir uma atitude 

filosófica e com a reflexão filosófica continuarmos a construir uma compreensão sobre nós mesmos respeitando nossas 

estruturas, mas avançando em saídas para tornar a sociedade melhor.   

 

 
 
 

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://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 1. (Enviar até o dia 17 de set. Deixe uma cópia em seu caderno, usaremos na próxima aula de filosofia) 
Esse homem (criança, jovem, adulto) ocupa um território (urbano, periferia, litoral, interior, outros) e vive com outros 
pares, dentro de uma dimensão social, política, econômica. É neste território que a estrutura humana vai se 
constituindo favorecendo o seu crescimento enquanto humano ou criando obstáculo para a sua humanização. A 
atividade está na leitura do Caderno do Aluno – Currículo em Ação – volume 3, páginas 290 a 294. Leia com calma, 
faça suas pesquisas, faça suas anotações – ideias principais dos textos, dúvidas que surgiram, suas discordâncias sobre 
o que se apresenta, suas perguntas. 
 
Atividade 2. (Enviar até o dia 27 de setembro) 
Utilizando todo o material das aulas de filosofia, bem como, as suas anotações da atividade 1, acima, produza um 

texto de sua autoria a partir da situação-problema deste bimestre: Os fazeres sociais, políticos, econômicos e 

tecnológicos, dos mais simples aos mais complexos, que tornam nossa sociedade melhor. 

 

Dicas para você construir o seu texto: 

Uma introdução – o que você irá tratar no seu texto e o que há de importante nele (mínimo 3 linhas, máximo 5 

linhas); o desenvolvimento – o que você leu sobre o que deseja escrever, coisas a favor, coisas contrárias (mínimo 

10 linhas, máximo 15 linhas); fechamento do texto – o que ficou de seu texto, o que se aprendeu, ou o que se 

concluiu de tudo (mínimo 3 linhas, máximo 5 linhas).  

 

Como entregar a atividade: 

Para a turma toda (presencial ou on-line) procure, preferencialmente, desenvolver e exercitar a prática de digitar as 

suas atividades. Evite ao máximo a foto do caderno, no limite você pode usar os recursos tecnológicos da escola. Na 

sua folha de atividade/resposta: 

 

Nome da Escola. Seu nome completo. Turma. Roteiro de Filosofia – Semana 13 a 17 set. 

1. Enviar por e-mail jorgealveso@professor.educacao.sp.gov.br 

2. Aqueles que não participaram da aula, nem presencial, nem on line, que precisam imprimir o roteiro, deverão se 

justificar com o professor, passando na escola. As datas de entrega são as mesmas acima. 

  



                              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: 13 a 17 de setembro 

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 

Caderno do Aluno - Currículo em Ação, Volume 3. P. 238 - 242 

 

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, também serão destacadas 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. 

Leitura de texto, e realizar atividades apresentados no desafio interdisciplinar, página 241, 242. 

 

 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 

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: 1EM A B C D 

Professor ADOLFO Semana: 13 A 17 de setembro 

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

 
Habilidades: (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:  
1 – Currículo em Ação - 1EM – volume 3, P. 264 - 270 
2 – Texto “Urbanismo: tudo que você precisa saber” em 
https://www.vivadecora.com.br/pro/arquitetura/urbanismo/  
3– Texto Espaços públicos” em https://wribrasil.org.br/pt/blog/2019/07/espacos-publicos-10-principios-para-
conectar-pessoas-e-rua  
4 – Vídeo “Espaços públicos” - https://youtu.be/Im8tzrKlc_c 
5 – Vídeo “Metrópoles, megacidades, megalópoles” -  https://youtu.be/SKj8EdPhydA  
 
Conteúdo: 
Usos do espaço: processos civilizatórios, sedentarização e deslocamentos na configuração territorial em diferentes temporalidades 
 
Atividade contextualizada: 
O Roteiro desta semana traz como tema e atividade uma exposição analítica da compreensão do que é “cidade, suas 
variantes históricas e sua importância na fundamentação da produção cultural e seus reflexos na sociedade brasileira 
atual, que nos leva para a compreensão da política, economia e do comportamento dos cidadãos e de nossa herança 
cultural.” 
 
Urbanismo é uma ciência humana, multidisciplinar, relacionada ao estudo, regulação, controle e planejamento de cidades. 
Sua essência é o estudo das relações entre o espaço e a sociedade que nele vive.  O significado de urbanismo varia sempre 
de acordo com a época e o lugar, porém costuma-se diferenciá-lo da simples ação urbanizadora do homem. 
Essa disciplina defende que as cidades são objetos a serem estudados, e não apenas trabalhados. 
Nesse contexto, o urbanismo é uma ciência humana inserida no âmbito de uma sociedade em processo de constante 
crescimento demográfico, respondendo a uma forte pressão de civilização e urbanidade, enfrentando suas demandas e 
problemas. 
Em resumo, o urbanismo é ação de projetar e ordenar cidades. 
O urbanismo é uma área do conhecimento fundamental para o bem-estar da sociedade. 
É ela a responsável pelo planejamento e a organização das cidades, uma questão que é inerente ao desenvolvimento do 
ser humano. 
Além disso, criar soluções de urbanismo é uma demanda cada vez mais importante diante do grande crescimento da 
população mundial. 
Dentro do urbanismo estão questões que vão desde o planejamento urbano, com a criação de espaços e serviços a favor 
da população, até sustentabilidade e novas tecnologias. 
Falar de urbanismo é falar não apenas de cidades, mas principalmente das pessoas e de como realizar ações que favoreçam 
o coletivo. 
Por esse motivo, o urbanismo merece atenção especial dos poderes públicos e da comunidade. 
 
Com a revolução industrial, nasce o chamado “Urbanismo Moderno”, baseado em 4 objetivos fundamentais: 
1- Descongestionar o centro das cidades para facilitar a circulação das pessoas. 
2- Aumentar a densidade dos centros das cidades para promover negócios que surgem diante do crescimento do 
capitalismo no mundo. 
3- Aumentar os meios de circulação (dimensões das ruas) que se encontravam sem efeito diante dos novos meios de 
transporte. 
4- Criar áreas verdes com o objetivo de gerar maior lazer e menos estresse aos novos trabalhadores urbanos. 

https://www.vivadecora.com.br/pro/arquitetura/urbanismo/
https://wribrasil.org.br/pt/blog/2019/07/espacos-publicos-10-principios-para-conectar-pessoas-e-rua%204
https://wribrasil.org.br/pt/blog/2019/07/espacos-publicos-10-principios-para-conectar-pessoas-e-rua%204
https://youtu.be/Im8tzrKlc_c
https://youtu.be/SKj8EdPhydA
https://www.vivadecora.com.br/pro/arquitetura/o-que-e-planejamento-urbano/


As áreas públicas moldam os laços comunitários nos bairros. São locais de encontros e sua apropriação pode facilitar 
a mobilização política, estimular ações por parte dos moradores e ajudar a prevenir a criminalidade. Espaços não 
públicos, mas abertos às pessoas, como cafés, livrarias e bares também são ambientes de interação e troca de ideias 
que facilitam esses encontros, impactando a qualidade do meio urbano. Há, ainda, os benefícios para a saúde, tanto 
física quanto mental: as pessoas sentem-se melhores e tendem a ser mais ativas em espaços atrativos. 
Espaços públicos são todos os lugares de uso público, acessíveis e agradáveis, gratuitos e sem fins lucrativos. São todos 
os ambientes abertos, como ruas, calçadas, praças, jardins ou parques e ambientes fechados, como 
bibliotecas públicas e museus públicos. 
 
Um bom espaço público é aquele que reflete a diversidade e estimula a convivência entre as pessoas sem esforço, que 
cria as condições necessárias para a permanência, que convida as pessoas a estarem na rua. É a vitalidade dos espaços 
que atrai as pessoas e vai fazer com que escolham ou não os ocupar, e o que garante essa vitalidade é a possibilidade 
de usufruir dos espaços urbanos de diversas formas. 
 
Atividade a ser realizada: 
Currículo em Ação - 1EM – volume 3.  Resolver o exercício das páginas 264 e265 
 
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 20 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. 
 
OBS: 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: 1EM A B C D 

Professor Damiane Petrucci de Rezende Siles Semana: 13 a 17 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 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: 

Terminar de assistir o documentário “Skate no Brasil”, iniciado na aula anterior (disponível em 

https://www.com/watch?v=0vG-xwv_-9k ) e responder as questões abaixo: 

A partir das falas dos sujeitos do documentário, para além de uma modalidade esportiva e de lazer, como eles 

concebem a prática do skate? 

1- Qual é a relação dos skatistas com o território? 

2- Qual é o significado e o sentido atribuído pelos skatistas aos espaços ocupados por eles? 

3- Como os diversos espaços do skate se conectam a partir da lógica simbólica de apropriação dos skatistas? 

4- 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: 

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. Os alunos em estudo remoto devem encaminhar suas respostas pelo e-mail dami.petrucci@gmail.com 

 
 
 

 

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

