
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: 13 a 17 de setembro 

Tema Filosofia Política e Ética – Humilhação, Velhice e Racismo   
– Racismo Estrutural – parte 2 e a Educação 

Ano: 2021 

 

Habilidades: 
1. Identificar práticas de humilhação social. 
2. Construir argumentação crítica sobre as práticas sociais de preconceito e discriminação. 
3. Identificar e criticar práticas de racismo. 
4. Analisar a condição dos seres humanos a partir da reflexão filosófica sobre as diferenças e igualdade entre homens 
e mulheres. 
5. Expressar por escrito e oralmente a relevância da educação para a superação de preconceitos e desigualdades 
sociais. 
 

Material de Apoio: 

1. SEDUC, Caderno do Aluno - São Paulo faz Escola - Filosofia. 2º Semestre. P. 179 – 184 e P. 185 – 186. Disponibilizado 
pela escola neste último dia 10 de setembro, bem como no site da unidade escolar. 
2. Texto O que é o racismo estrutura? A.A.V.V. disponível em O que é racismo estrutural? | Politize!. Acesso em 08 de 
setembro de 2021.  
 

Objetos de conhecimento: 
1. Preconceito 
2. Humilhação 
3. O racismo estrutural 
4. A educação 
 

Atividade Contextualizada: 

Para finalizar essas reflexões sobre preconceito e humilhação somos desafiados a analisar o entendimento que se tem sobre 

as estruturas promotoras de preconceito e discriminação. O que se evidencia é o fato de que as situações de exclusão 

nascem da própria estrutura social onde as instituições, as relações sociais, políticas, econômicas, tal como são concebidas 

e constituídas não possibilitam a inclusão de todos. Tenha-se presente o impedimento a bens e serviços que são básicos e 

fundamentais para a vida com dignidade, bem como àqueles que são da ordem comum, de todos aqueles que vivem um 

grupo social. Desta forma, mesmo que o indivíduo não promova o preconceito que humilha, a estrutura o faz agir 

preconceituosamente. Mais ainda: o faz pensar com conceitos, valores e atitudes preconceituosas. É neste sentido que a 

educação, e em especial, a educação escolar, pública, tem um papel, uma função de problematizar e auxiliar na (re) 

significação dos conceitos, dos valores, e princípios que promovam justiça (equidade), e dignidade de todos.  

 

Atividade 1. (Enviar até o dia 17 de set. Deixe uma cópia em seu caderno, usaremos na próxima aula de filosofia) 
Os conceitos, os valores, os princípios são formados pela pessoa, mas com forte influência da sociedade, algo 
profundamente, cultural. Isso explica a importância da educação, como um todo, e, de forma específica, na educação 
escolar pública, sobre as crianças, sobre os jovens e, mesmo sobre os adultos. Merece atenção especial, as produções 
ditas culturais, pois elas também, participam da construção, da disseminação, da proposição de valores, de princípios, 
de atitudes com inúmeras vertentes. A atividade está na leitura do Caderno do Aluno – volume 3, páginas 195 a 196. 

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://www.politize.com.br/equidade/blogpost/o-que-e-racismo-estrutural/


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: O que se quer construir com o Outro? Lembre-se de 

caracterizar esse “outro”.  

 

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: 2º A, B, C 

Professor Fabiana Almeida Semana: 13/09 a 17/09 

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 
Caderno do Aluno Caderno São Paulo faz Escola, Volume 3. P. 135 - 136 
 
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, páginas 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 remotas enviar para o e-mail 2arvanogeografia@gmail.com 
Alunos que não dispõe de internet, e não estão frequentando as aulas presenciais procurar a direção. 
 
whatssap 988103004 
  



 

E.E. DR ALFREDO REIS VIEGAS 
3º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
Disciplina HISTÓRIA Série: 2º A B C 

Professor ADOLFO FONTAN Semana: 13 a 17 de setembro 

Tema da aula Revolução Francesa e Império Napoleônico Equivalente:  02 aulas 

 
Habilidades: 
1 - Identificar os principais conceitos necessários à compreensão da Revolução Francesa (sociedades estamental, 
burguesia, nobreza, Antigo Regime, sufrágio censitário, sufrágio universal, cidadania, direitos humanos e liberalismo). 
2 - Relacionar os princípios Iluministas à ocorrência da Revolução Francesa. 
 
Material de apoio: 
1 – Texto “Revolução Francesa” em https://escolakids.uol.com.br/historia/revolucao-francesa.htm   
2 – Texto  “Revolução Francesa” em https://brasilescola.uol.com.br/historiag/revolucao-
francesa.htm#:~:text=A%20Revolu%C3%A7%C3%A3o%20Francesa%2C%20ciclo%20revolucion%C3%A1rio,espalhou
%20a%20revolu%C3%A7%C3%A3o%20pela%20Fran%C3%A7a. 
3 – Vídeo “A Revolução Francesa” - https://youtu.be/_46qYt8cETc  
 
Conteúdo: 
A Revolução Francesa  
 
Atividade contextualizada: 
O Roteiro desta semana traz como tema e atividade A Revolução Francesa, compreendendo que foi um período de 
intensa agitação política e social na França, que teve um impacto duradouro na história do país e, mais amplamente, 
em todo o continente europeu e no mundo com   a garantia da igualdade entre todos os homens, fazendo com que 
os privilégios de classe que existiam no Antigo Regime Francês fossem abolidos.  Os seus reflexos no mundo e na 
sociedade brasileira atual, nos leva para a compreensão da política, economia e do comportamento da sociedade na 
atualidade. 
 
A Revolução Francesa foi um ciclo revolucionário que aconteceu na França entre 1789 e 1799 e que teve como 
resultado prático o fim do absolutismo no país. A Revolução Francesa aconteceu por conta da insatisfação da 
burguesia com os privilégios que a aristocracia francesa gozava e da insatisfação do povo com sua vida de sofrimentos, 
marcada pela pobreza e fome. 
A Revolução Francesa é um dos acontecimentos mais importantes da história humana porque dela iniciou-se o 
processo de universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais, previstos na Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão. Essa revolução também abriu caminho para o republicanismo na Europa e para a democracia 
representativa. A Revolução Francesa inspirou-se nos ideais do Iluminismo, que surgiram no século XVIII. 
A Revolução Francesa foi resultado da crise econômica, política e social que a França viveu no final do século XVIII. 
Essa crise na França foi consequência direta de uma sociedade marcada pela desigualdade típica do Antigo Regime, 
nome pelo qual ficou conhecido o absolutismo na França. A França do final do século XVIII era governada por Luís XVI. 
A sociedade francesa era dividida em três classes sociais: Primeiro Estado: clero; Segundo Estado: nobreza; 
Terceiro Estado: restante da população que não se incluía nos outros dois Estados 
Dentro dessa organização social, existia uma divisão muito clara, pois clero e nobreza eram classes que compunham 
a aristocracia e que gozavam de uma série de privilégios, como isenção de certos impostos e direito de cobrar taxas 
por suas terras. O Terceiro Estado, por sua vez, mantinha todo o peso de arcar com as despesas do governo francês. 
Além disso, essa classe era extremamente variada, pois incluía grupos bastante diferentes, 
como burgueses e camponeses. 
A grande desigualdade social da França foi a raiz que causou a convulsão que iniciou a Revolução Francesa. É 
importante também não ignorar a insatisfação da burguesia, que queria combater os privilégios da aristocracia como 
forma de prosperar seus negócios no país. Isso convergiu para a revolução em 1789. 
Além do atraso em relação ao avanço do capitalismo, principalmente em comparação com a Inglaterra, havia também 
os gastos elevados e desnecessários do governo francês nessa época. Um grande exemplo foi o envolvimento da 
França na Revolução Americana, o que causou um grande impacto na economia francesa. 

https://escolakids.uol.com.br/historia/revolucao-francesa.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/revolucao-francesa.htm#:~:text=A%20Revolu%C3%A7%C3%A3o%20Francesa%2C%20ciclo%20revolucion%C3%A1rio,espalhou%20a%20revolu%C3%A7%C3%A3o%20pela%20Fran%C3%A7a
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/revolucao-francesa.htm#:~:text=A%20Revolu%C3%A7%C3%A3o%20Francesa%2C%20ciclo%20revolucion%C3%A1rio,espalhou%20a%20revolu%C3%A7%C3%A3o%20pela%20Fran%C3%A7a
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/revolucao-francesa.htm#:~:text=A%20Revolu%C3%A7%C3%A3o%20Francesa%2C%20ciclo%20revolucion%C3%A1rio,espalhou%20a%20revolu%C3%A7%C3%A3o%20pela%20Fran%C3%A7a
https://youtu.be/_46qYt8cETc
https://escolakids.uol.com.br/o-absolutismo-na-europa-ocidental.htm
https://escolakids.uol.com.br/o-iluminismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/independencia-estados-unidos.htm


O resultado foi uma crise econômica duríssima que impactou diretamente as relações sociais, pois a nobreza 
intensificou a exploração sobre o povo, principalmente sobre o campesinato e a classe média francesa. 
em 14 de julho de 1789, a população parisiense conhecida como sans-culottes rebelou-se e atacou a Bastilha, prisão 
para onde eram enviados os opositores do Absolutismo Francês e símbolo do Antigo Regime. A Queda da Bastilha, 
nome pelo qual ficou conhecida a tomada da prisão pela população parisiense, marcou o início da Revolução Francesa 
e espalhou o ideal revolucionário pelo país. 
Em 1791, foi promulgada a nova Constituição da França, que transformou o país em uma monarquia constitucional. 
Após a promulgação, a Assembleia Constituinte transformou-se em Assembleia Legislativa.  Nessa Assembleia, 
consolidaram-se dois partidos, que foram muito importantes para os anos seguintes da Revolução 
Francesa: girondinos e jacobinos. Os girondinos assentavam-se à direita da Assembleia e tinham uma postura mais 
conservadora em relação às mudanças em curso. Já os jacobinos assentavam-se à esquerda e partilhavam de uma 
posição mais reformista, que defendia a ampliação das reformas em curso no país. 
A Revolução Francesa foi um marco para a humanidade e causou uma série de mudanças, a curto prazo e a longo 
prazo, na França e no mundo. Entre as várias consequências, podem-se destacar algumas: Universalização dos direitos 
sociais e das liberdades individuais; Fim dos privilégios e dos resquícios do feudalismo na França; Início da queda do 
absolutismo na Europa; Separação entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. 
 
Atividade a ser realizada: 
1 – Faça um resumo do texto acima. 
2 - A Revolução Francesa foi um dos momentos mais marcantes no que se refere à mobilização popular. A defesa da 
igualdade e a luta contra os privilégios da nobreza francesa imortalizaram qual lema revolucionário: 
a) Paz, pão e terra.  b) Liberdade, igualdade e fraternidade.  c) Deus, pátria e família.  d) Abaixo a burguesia. 
3 – (Unicentro) “Para o historiador, todos os acontecimentos, mesmo os remotos, têm atualidade e vida. Mas isso é 
ainda mais verdadeiro no caso da Revolução Francesa de 1789, que transformou o modo de vida até daqueles que 
pouco souberam ou sabem sobre ela, até hoje em dia. Não será exagero dizer que ela ajudou a dar forma ao mundo 
ocidental contemporâneo, moldando as instituições e os ideais que nos animam e que consideramos universais.” 
(GRESPAN, Jorge. Revolução Francesa e Iluminismo. São Paulo: Contexto, 2003. p. 9.) 

Sobre a Revolução Francesa, é correto afirmar. 
a) A Revolução Francesa ocorreu em meio a uma crise econômica e foi produto de revoltas de burgueses, camponeses 
e trabalhadores urbanos. 
b) A Revolução Francesa é considerada a primeira Revolução Comunista, pois, até hoje, esse sistema molda as 
instituições no mundo ocidental. 
c) Foi uma revolução comandada por Napoleão Bonaparte, que, influenciado pelo Iluminismo, organizou um golpe de 
estado contra Luiz XVI. 
d) A Revolução Francesa foi um movimento caracterizado pelo terror, organizado pelo revolucionário Robespierre, em 
apoio ao absolutismo de Luiz XVI. 
4 - Considera-se que o golpe de 18 de Brumário foi o evento que finalizou o ciclo revolucionário na França. Por meio 
desse acontecimento, houve: 
a) o retorno do absolutismo na França. 
b) a ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder. 
c) a entrega do poder francês aos austríacos. 
d) a tomada de Paris pelos sans-cullottes. 
 
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 20 de setembro no e-mail indicado acima. 
 
OBS: 1) A atividade proposta refere-se à aula ministrada no MEET.   
Em caso de dúvida, reassista a aula através de repositório do canal ou pelo Youtube.   
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.     
                       

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/sansculottes.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/queda-bastilha.htm
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: 13 a 17 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 
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. 

 

Atividade de revisão: 

Retomando a discussão realizada na aula anterior, 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 suas respostas pelo e-mail dami.petrucci@gmail.com 
 
 

 
 
 

 

mailto:dami.petrucci@gmail.com

