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

ROTEIRO PARA ATIVIDADES SEMANAIS 
 
 
 
 

 
Disciplina FILOSOFIA Série: 2EM A B C D 

Professor JORGE ALVES DE OLIVEIRA Semana: 06 a 10 set 

Tema Filosofia Política e Ética – Humilhação, Velhice e Racismo 
– Parte 3 –Racismo Estrutural 

Ano: 2021 

Habilidades: 

1. Identificar práticas de humilhação social. 

2. Construir argumentação crítica sobre as práticas sociais de preconceito e discriminação. 

 

Material de Apoio: 

1. SEDUC, Caderno do Aluno - São Paulo faz Escola - Filosofia. 2º Semestre. P. 179 – 180. Disponível no grupo de sala 

(whatsapp) e no site da escola. 

 

Objetos de conhecimento: 

1. Preconceito 

2. Humilhação 

3.Racismo Estrutural 

 

Atividade Contextualizada: 

Nosso estudo continua explorando a relação do critério com o preconceito e deles as situações de humilhação. A realização 

do “Agosto Lilás” e os trabalhos de algumas/alguns estudantes auxiliaram de forma importante a compreender a dimensão 

dos temas. Pudemos ver os conflitos nas relações com as mulheres e, com uma atenção especial, àquelas e aqueles que 

fizeram opção sexual enfrentando uma outra gama de violência. Há, contudo, muitas outras coisas a serem ditas e refletidas, 

em especial identificar como tudo isso se transforma em algo natural, comum, e nesta condição “todo mundo faz assim” ou 

“sempre foi assim”. É o que se tornou conhecido como ações estruturantes, posturas estruturantes, geradores do Racismo 

Estruturante. Neste sentido, é fundamental que as pessoas – o indivíduo, mude os seus conceitos, princípios, atitude, ou seja, 

a sua postura ao mesmo tempo que as estruturas da sociedade sejam alteradas. É dessa forma que se vai “respondendo” à 

questão: o que se quer construir com a outra/com o outro? 

 

Atividade a ser entregue: 

Procure localizar (nos lugares em que você frequenta; ou nos programas que você assiste; ou nas histórias que você 

ouve) estruturas que por si só, são geradoras de preconceito, de racismo, promotoras de humilhação. 

  

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. 

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: 2º A, B, C 

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

Tema da aula DINÂMICAS DEMOGRÁFICAS  Equivalente:  02 aulas 

 
Habilidade: Analisar os diferentes períodos de crescimento da população brasileira relacionando-os com os processos históricos 
correspondentes. Reconhecer e aplicar os conceitos de crescimento vegetativo, taxa de mortalidade, taxa de natalidade, taxa de 
mortalidade infantil e taxa de fecundidade. Analisar a estrutura etária brasileira identificando em diferentes pirâmides etárias os 
períodos de crescimento populacional, assim como os de estabilidade demográfica. 
 
Material de apoio 
2EM – Caderno São Paulo faz Escola, página 135, 136, volume 3 
 
Conteúdo: A TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA. 
 
Atividade Contextualizada 
O Roteiro dessa semana traz como tema Dinâmicas Demográficas – A Transição Demográfica, que destaca os diferentes períodos 
de crescimento da população brasileira, os fatores históricos que levaram a tal configuração, bem como o estudo acerca da 
dinâmica populacional brasileira, por meio da análise das taxas de mortalidade, natalidade, mortalidade infantil e fecundidade e 
comparar com outros países. Na atualidade vemos situações que nos remetem a pensar na origem dessas questões. 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem:  
Caderno do aluno, Caderno São Paulo faz Escola,  volume 3 
3º MOMENTO – LEITURA E ANÁLISE DE GRÁFICOS E TABELA, página 135, 136 
 Responder as questões da página 136 a, b, c, d, e, f, g. 
 
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 remótas enviar para o e-mail 2arvanogeografia@gmail.com Na dúvida whatssap 988103004 
 
Alunos que não dispõe de internet, e não estão frequentando as aulas presenciais procurar a direção. 
  



E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

3º bimestre 
ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina HISTÓRIA Série: 2º A, B, C 

Professor ADOLFO Semana: 06 A 10 de setembro 

Tema da aula O Iluminismo Equivalente:  02 aulas 

Habilidades: Reconhecer a influência do pensamento iluminista em diferentes campos do conhecimento humano. 
 
Material de apoio:  
1 - Texto: O Iluminismo – o que foi, principais pensadores e características.  https://www.pravaler.com.br/iluminismo-
o-que-foi-principais-pensadores-e-caracteristicas/ 
2 – Texto: Iluminismo.  https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/iluminismo 
3 – Vídeo: Iluminismo.  https://youtu.be/5jrGMeGYc3w  
 
Conteúdo: Relacionar os ideais iluministas aos princípios invocados pela Revolução Francesa. 
 
Atividade contextualizada: O Roteiro desta semana traz como tema e atividade a revisão sobre o Iluminismo e seus 
reflexos na Europa do século XVIII.  Cada vez mais comumente os cientistas, escritores e filósofos buscar respostas 
racionais para os variados aspectos da sociedade, da natureza e do Universo.  As pessoas, de acordo com o Iluminismo, 
deveriam aprender a pensar por si mesmos.  O uso da razão era a melhor maneira de eliminar a ignorância e construir   
um mundo baseado na verdade, no progresso e na liberdade.  Lançaram as bases do liberalismo modernizando o 
Estado.  Foi base da Revolução Francesa e de outras revoluções burguesas e independências de colônias e sentimos 
na sociedade brasileira atual seus reflexos, que nos leva para a compreensão da política, economia e do 
comportamento dos cidadãos e 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: 
O Iluminismo foi um movimento intelectual que se tornou popular no século XVIII, conhecido como "Século das Luzes".  
Surgido na França, a principal característica desta corrente de pensamento foi defender o uso da razão sobre o da fé 
para entender e solucionar os problemas da sociedade. 
Os iluministas acreditavam que poderiam reestruturar a sociedade do Antigo Regime. Defendiam o poder da razão em 
detrimento ao da fé e da religião e buscaram estender a crítica racional em todos os campos do saber humano.   
Diversos filósofos como René Descartes, Voltaire, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, acreditavam ser os 
propagadores da “luz” e do conhecimento, o que originou o próprio nome do movimento. 
 
1) “O homem nasce livre, e por toda a parte encontra-se a ferros. O que se crê senhor dos demais, não deixa de ser 
mais escravo do que eles (…) A ordem social é um direito sagrado que serve de base a todos os outros. Tal direito, no 
entanto, não se origina da natureza: funda-se, portanto, em convenções.” 
J.J. Rousseau, Do contrato social. in: Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1978, p. 22. 

A respeito da citação de Rousseau, é correto afirmar: 
a) Aproxima-se do pensamento absolutista, que atribuía aos reis o direito divino de manter a ordem social. 
b) Filia-se ao pensamento abolicionista, por denunciar a escravidão praticada na América, ao longo do século XIX. 
c) Aproxima-se do pensamento anarquista, que estabelece que o Estado deve ser abolido e a sociedade, governada 
por autogestão. 
d) Aproxima-se do pensamento iluminista, ao conceber a ordem social como um direito sagrado que deve garantir a 
liberdade e a autonomia dos homens. 
2) Em que época da história surgiu a Ilustração? 
a) Antigo Regime 
b) Idade Média 
c) Era Vitoriana 
d) Belle-Époque 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/iluminismo
https://youtu.be/5jrGMeGYc3w


3) Qual era o objetivo da Enciclopédia? 
a) Ajudar autores menos conhecidos a serem editados 
b) Divulgar a produção de cientistas franceses daquela época 
c) Publicar artigos somente sobre ciências humanas 
d) Popularizar o saber 
4) O Iluminismo ou Ilustração foi uma escola filosófica que criticava abertamente o poder absoluto dos reis. No 
entanto, os próprios iluministas propunham um novo sistema político que consistia: 
a) Na limitação do poder real através da Constituição e das leis municipais. 
b) Na divisão do poder absoluto em três ramos distintos, mas interligados no Executivo, Legislativo e Judiciário. 
c) Na criação de uma Assembleia de Notáveis em cada país cuja função seria fiscalizar o poder do rei e assim evitar 
abusos. 
d) Na supressão da figura do monarca e sua substituição por uma democracia direta eleita por sufrágio universal. 
5) Evelyn Beatrice Hall (1858-1956), biógrafa de Voltaire, resumiu o pensamento do escritor com a célebre frase 
“Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-
las”. 
A frase expressa um dos ideais do iluminismo como: 
a) Liberdade de expressão 
b) Divisão de poderes 
c) Preponderância da ciência 
d) Valor da educação 
6) Leia o trecho abaixo sobre o liberalismo econômico: 
"Na base do pensamento liberal estava a crença que o mercado, livre de regulações e restrições, teria um 
funcionamento perfeito: uma espécie de mão invisível fazia que as relações entre consumidores e produtores, 
movidos pelo próprio interesse, convergissem ao interesse geral." 

Adaptado de “El liberalismo económico y el fin de la economia moral”, La Marea, consultado em 15.07.2020. 
Assinale a alternativa que descreve qual seria o papel do Estado, segundo o liberalismo econômico: 
a) O Estado seria mais um dos agentes econômicos e deveria se unir ao mercado a fim de criar um ambiente propício 
ao crescimento social. 
b) Caberia ao Estado fixar preços, regular a produção e plantio, intervir na distribuição de alimentos, porém deixar as 
atividades industriais ao mercado. 
c) O Estado, na figura do Poder Judiciário, seria o mediador entre os interesses do mercado e da população. 
d) A função primordial do Estado consistiria em cuidar do funcionamento do mercado, porém sem se intrometer 
através de regulamentações excessivas. 
 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem: 
 A atividade do roteiro deve ser respondida e postada no seguinte e-mail dolfisfontan@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:dolfisfontan@gmail.com


E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 
3º bimestre 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 
 

Disciplina Sociologia Série: 2º Ensino Médio 

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

Tema da aula Como a Sociologia pensa o trabalho? Equivalente:  02 aulas 

 

Habilidade: 
Distinguir a inserção nos diversos grupos sociais de origem e convivência cotidiana 

 
Material de Apoio 

1. 2º EM – São Paulo Faz Escola – vol. 3 (página 204) 

 
Conteúdo: 
Qual a importância do trabalho na vida social brasileira. 
 
Atividade Contextualizada: 
Falamos sobre trabalho, mas e o emprego? Quais as causas e consequências do desemprego? Esses são alguns dos 
questionamentos que discutiremos em sala de aula, durante a semana. 
 
Atividades a serem realizadas: 
A partir da discussão realizada, responda as seguintes questões e as registre em seu caderno: 
 
 1- O que significa para alguém estar empregado no contexto social? 
 
 2 - O que significa estar desempregado?  
 
3 - Trace um panorama de uma determinada profissão (pode ser a de familiares ou conhecidos). Como ela se enquadra  
neste cenário de emprego e desemprego?  
 
4 - Com base no que você pesquisou, disserte sobre a importância do emprego para as pessoas e a sociedade como 
um todo. Argumentos em autores e pesquisas da Sociologia, enriquecerão seu posicionamento.  

 
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. O aluno e estudo remoto deve encaminhar sua pesquisa pelo e-mail dami.petrucci@gmail.com 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:dami.petrucci@gmail.com

