
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: 27 set a 01 out 

Tema A (re)produção do espaço – A Política, as Políticas 
Públicas – Os indivíduos e o Poder 

Equivalente: O2 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: 
SEDUC, Currículo em Ação - Filosofia. Volume 3. P. 290-294. Disponibilizado fisicamente pela escola, bem como, encontra-se 
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? (Esta questão está posta para orientador os nossos estudos.) 

 

Conteúdos: 

1. A autonomia do indivíduo frente ao poder do Estado. 

2. As contribuições dos pensadores contratualistas. 

3. A influência do pensamento científico na organização dos espaços contemporâneos. 

4. A garantia dos Direitos Humanos e sociais 

 

Atividade Contextualizada: 

O terceiro bimestre está se encerrando e é fundamental que o grupo considere a trajetória que fizemos. Partimos 

da apresentação da filosofia como sendo uma atitude filosófica acompanhada de uma reflexão filosófica sobre 

o Eu, o Outro, o Mundo – físico e metafísico, o Transcendente. Como situação-problema a ser enfrentada, 

filosoficamente, o Currículo em Ação nos trouxe “Quais fazeres sociais, políticos, econômicos e tecnológicos, dos mais 

simples aos mais complexos, tornam nossa sociedade melhor?” Com o auxílio de importantes filósofos, fizemos inúmeras 

ponderações sobre “o que é o homem?” destacando aspectos antropológicos, para além do dado biológico/temporal – 

criança, jovem e idoso. Nosso trabalho continua agora dentro de uma perspectiva política, pois esses grupos ocupam um 

espaço (geográfico) e um tempo (histórico) onde ocorrem, entre outras, as suas relações sociais e econômicas. O desafio que 

se apresenta é fazer com que todos, na sua individualidade, possam viver bem enquanto grupo social. Um “viver bem” 

pautado na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) balizando as análises e deliberações para que no jogo do 

poder (contratos) a pessoas humana esteja sempre resguardada em sua dignidade. Neste sentido, é importante ter presente 

as ações dos movimentos de classe e os movimentos sociais. Nesta aula, portanto, o convite é o de melhor entendermos esse 

caminho percorrido, verificando os pontos que ainda necessitam de mais aprofundamento. 

 

    

 

 

Atenção: Para esta semana não há atividade de Roteiro, pois as notas estão sendo fechadas. Organize-se para 
participar do Conselho Participativo onde serão anunciados as suas notas e faltas. 
 

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 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
Disciplina Geografia Série: 1EM A B C D 

Professora Fabiana Almeida Semana: 27 set a 01 out 

Tema da aula  As formas de ser e estar no mundo: 
fixação e deslocamentos em 
diferentes processos e tempos 

Equivalente: O2 aulas 

 

Habilidade: (EM13CHS201) Analisar e caracterizar as dinâmicas das populações, das mercadorias e do capital 

nos diversos continentes, com destaque para a mobilidade e a fixação de pessoas, grupos humanos e povos, 

em função de eventos naturais, políticos, econômicos, sociais, religiosos e culturais, de modo a compreender 

e posicionar-se criticamente em relação a esses processos e às possíveis relações entre eles. 

 

Material de Apoio 

1EM – Caderno Currículo em Ação. Volume 3, P. 244. 

Leitura de texto, P. 244-245  

Vídeo Refugiados Sírios (Duração 10 minutos)  

 

Conteúdo 

MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS 

 

Atividade Contextualizada 

O Roteiro dessa semana traz como tema, Movimentos Migratórios, tendo como base a discussão dos 

principais movimentos migratórios contemporâneos, como o dos sírios e dos venezuelanos. No Segundo 

Momento, serão discutidas as questões da desigualdade socioespacial. Nossa aula será desenvolvida a partir 

do material de apoio descrito acima. 

  

 

 

Atenção: Para esta semana não há atividade de Roteiro, pois as notas estão sendo fechadas. Organize-se 
para participar do Conselho Participativo onde serão anunciados as suas notas e faltas. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 
3º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
Disciplina HISTÓRIA Série: 1EM A B C D 

Professor ADOLFO Semana: 27 set a 01 out 

Tema da aula As formas de ser e estar no mundo: 
fixação e deslocamentos em 
diferentes processos e tempos 

Equivalente: O2 aulas 

 
Habilidades: (EM13CHS201) Analisar e caracterizar as dinâmicas das populações, das mercadorias e do capital nos 
diversos continentes, com destaque para a mobilidade e a fixação de pessoas, grupos humanos e povos, em função 
de eventos naturais, políticos, econômicos, sociais, religiosos e culturais, de modo a compreender e posicionar-se 
criticamente em relação a esses processos e às possíveis relações entre eles. 
 
Conteúdo: 
Processos migratórios, suas motivações e desdobramentos (questões étnicas, xenofobia e conflitos territoriais) 
 
Material de apoio: 
1. Caderno do Aluno Currículo em Ação, volume 3, 3º momento, páginas 274 a 276. 
2. Texto “Repressão ao tráfico negreiro” em 
http://historialuso.an.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5199:repressao-ao-
trafico&catid=96&Itemid=343 
3. Vídeo: “Tráfico negreiro” - https://youtu.be/BJX-S6qI7vw 
4. Vídeo: Os imigrantes e o ciclo do café -  https://youtu.be/catx_sJGxwU 
 
 
Atividade contextualizada: 
O Roteiro desta semana traz como tema e atividade “as formas de ser e estar no mundo: fixação e deslocamento em 
diferentes processos e tempos”. Nossa aula, portanto, será a de analisarmos os reflexos daquela fixação e 
deslocamento, com base no material de apoio, na sociedade brasileira atual, esperando que nos leve para a 
compreensão da política, economia e do comportamento dos cidadãos e de nossa herança cultural. 
 
 

Atenção: Para esta semana não há atividade de Roteiro, pois as notas estão sendo fechadas. Organize-se para 
participar do Conselho Participativo onde serão anunciados as suas notas e faltas. 
 
 
 

Bom Trabalho! 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://historialuso.an.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5199:repressao-ao-trafico&catid=96&Itemid=343
http://historialuso.an.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5199:repressao-ao-trafico&catid=96&Itemid=343
https://youtu.be/BJX-S6qI7vw
https://youtu.be/catx_sJGxwU


 

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

ROTEIRO PARA ATIVIDADES SEMANAIS 
 

Disciplina SOCIOLOGIA Série: 1EM A B C D 

Professor DAMIANE PETRUCCI DE REZENDE SILES Semana: 27 set a 01 out 

Tema da aula A (re)produção do espaço Equivalente: O2 aulas 

 

Habilidade: 
(EM13CHS204) 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: 
1º EM – Caderno Currículo em Ação – volume 3, página 313 a 315 
1º Leitura e análise das imagens propostas, mas páginas 314 e 315 
2º Assistir o vídeo “Filosofia, moral e política em Comte [Razão, coração e ação]”. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=FHpUnynEsuU 
 
Conteúdo: 
Relações socioespaciais entre grupos sociais antagônicos: na propriedade (urbanização), na economia 
(cooperativa), na política (sindicato, entidade de classe) e na cultura (sub sociedade) 
 
Atividade Contextualizada: 
A partir da Situação de Aprendizagem 2, estudaremos as relações socioespaciais, de forma a entender os 
fenômenos sociais deles decorrentes ou neles atuantes e a importância que os atores sociais exercem para 
o sucesso ou fracasso das múltiplas propostas para a construção de uma sociedade capaz de prover o bem-
estar de todos que nela se encontram. 
 
Atenção: Para esta semana não há atividade de Roteiro, pois as notas estão sendo fechadas. Organize-se 
para participar do Conselho Participativo onde serão anunciados as suas notas e faltas. 
  
 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FHpUnynEsuU

