
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: 20 a 24 de setembro 

Tema Filosofia Política e Ética – Humilhação, Velhice e Racismo   
– Racismo Estrutural – Educação – Revisão  

Equivalente: 02 aulas 

 

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: 

Frente ao que se construiu a respeito do tema Humilhação, em especial ao detectar que há critérios que promovem 

preconceito adotados individualmente, mas, há também, aqueles postos pela própria estrutura social, política, econômica, 

cultural, tornando ainda mais complexa a resposta para a questão “o que se quer construir com o outro?”, em base de justiça 

(equidade) e dignidade. Ainda uma vez, a educação será o foco das reflexões, buscando caracterizar as ideias de educação 

escolar e a de educação escolar pública. Os posicionamentos de Adorno contribuirão em muito para que se tenha presente 

a dimensão política, transformadora que envolve a educação. 

 

Atenção: Para esta semana não há atividade de Roteiro, pois as notas estão sendo fechadas. Assim o compromisso é 
o da entrega de todos os roteiros atrasados até o final da semana, bem como a realização das atividades do CMSP. 
Os roteiros atrasados de filosofia deverão ser enviados pelo e-mail jorgealveso@professor.educacao.sp.gov.br 

preferencialmente digitados. Aqueles que precisam imprimir o roteiro, deverão se dirigir à direção da escola. As datas 

de entrega são as mesmas acima. 

 

 
 
 

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/
mailto:jorgealveso@professor.educacao.sp.gov.br


E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 
3º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
Disciplina Geografia Série: 2EM A B C 

Professor Fabiana Almeida Semana: 20 a 24 de setembro 

Tema 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 do aluno, volume 3, página 137, BBC News Brasil - Quanto tempo o Brasil tem até que o 
envelhecimento da população dificulte o crescimento econômico. Fonte: BBC Brasil. Disponível em: 
• https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45735731. Acesso em: 19 fev 2020 
 
Conteúdo: A TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA. 
 
Atividade Contextualizada 
O Roteiro dessa semana traz como tema Dinâmicas Demográficas – A Transição Demográfica, e destaca uma das metas 
dos O.D S., que é garantir a qualidade de vida da população idosa. Na atualidade vemos situações que nos remetem a 
pensar na origem dessas questões. 
 

Atenção: Para esta semana não há atividade de Roteiro, pois as notas estão sendo fechadas. Assim o compromisso é 
o da entrega de todos os roteiros atrasados até o final da semana, bem como a realização das atividades do CMSP. 
Os roteiros atrasados de geografia deverão ser enviados pelo e-mail  2arvanogeografia@gmail.com Na preferencialmente 

digitados. Aqueles que precisam imprimir o roteiro, deverão se dirigir à direção da escola. As datas de entrega são as 

mesmas acima. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45735731
mailto:2arvanogeografia@gmail.com


E.E. DR ALFREDO REIS VIEGAS 
3º bimestre 

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

Professor ADOLFO FONTAN Semana: 20 a 24 de setembro 

Tema da aula Império Napoleônico Equivalente:  02 aulas 

 
Habilidades: Reconhecimento de informações referenciais a respeito da Revolução Francesa e do Império 
Napoleônico. 
 
Material de apoio:  
1 - 2EM. Caderno São Paulo Faz Escola, páginas 164 e 165. 
2 – Vídeo: “Era Napoleônica”   https://youtu.be/nt8s87tOQN8  
3 – Texto “Napoleão Bonaparte” em https://www.todamateria.com.br/napoleao-bonaparte/ 
  
Conteúdo: Compreender que a invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas em 1807 provocou a vinda da família 
real portuguesa para o Brasil, o que elevou o país à condição de Reino Unido, junto a Portugal e Algarves e que 
posteriormente D. Pedro no Brasil logo caminhou para o processo de independência do país e instauração do Primeiro 
Reinado, em 1822. 
 
Atividade contextualizada: O Roteiro desta semana traz como tema e atividade o estudo do período napoleônico que 
foi marcado pela forte presença do Estado francês em grande parte do território europeu criando um sistema político 
próprio e consolidando seu poder individual conquistando, anexando territórios, estabelecendo alianças e provocando 
a vinda da Corte Portuguesa para o Brasil em que sentimos ainda hoje os 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. 
 
Napoleão Bonaparte (1769-1821) foi um militar, líder político e imperador dos franceses. 
Instituiu o Império Napoleônico e conquistou um vasto território para a França. 
A ascensão de Bonaparte ao poder foi consequência direta da crise ocorrida na França no final do século XVIII. Naquele 
momento havia a busca por um regime de liberdade política e igualdade de direitos. 
Coube a Napoleão a tarefa de consolidar internamente e difundir externamente algumas das principais conquistas da 
Revolução Francesa (1789-1799). 
A expansão territorial da “Era Napoleônica” teve como objetivo o fortalecimento do Estado francês. Desta maneira 
eram divulgadas ideias liberais que enfraqueciam seus adversários (em geral monarquias) e se criavam um grande 
mercado para os produtos do país. 
Napoleão Bonaparte, aclamado pelo povo como herói nacional, no dia 9 de novembro de 1799, promoveu num golpe 
de Estado o “Golpe do 18 de Brumário”. 
Nesta data, ele derrubou o Diretório, dissolveu a Assembleia e assumiu o governo. Implantou o regime de Consulado 
e foi nomeado Primeiro Cônsul. 
Em 1800 aprovou, em plebiscito, uma Constituição. 
Neste período, fundou o Banco da França e organizou sua obra mais relevante: O Código Civil. Inspirado no Direito 
Romano, esse corpo de leis continua, em sua essência, em vigor até hoje. 
Vitorioso interna e externamente, recebe o título de Cônsul-Vitalício. 
Por referendo, Napoleão Bonaparte se faz Imperador, coroado pelo Papa Pio VII, no dia 2 de dezembro de 1804. Torna-
se Napoleão I, Imperador da França. 
Estabelecido pelo Senado, em nome da República, o Império seria exercido com mão de ferro. Napoleão instituiu o 
Código Comercial e o Código Penal. 
O equilíbrio interno conquistado possibilitou a Napoleão pôr em prática seu plano principal: fazer da França a maior 
potência do continente. 
Várias vitórias se seguiram e deram ao imperador o controle de quase toda e Europa central. 
Para enfraquecer a Inglaterra, Napoleão decretou o Bloqueio Continental, forçando os países europeus a fecharem os 
portos ao comércio inglês. 
Essa medida garantia exclusividade da indústria francesa nos mercados da Europa. Em 1807 e 1808, Bonaparte invadiu 
primeiro a Espanha e depois Portugal. 

https://youtu.be/nt8s87tOQN8
https://www.todamateria.com.br/golpe-do-18-de-brumario/
https://www.todamateria.com.br/bloqueio-continental/


Com um exército que parecia imbatível, por volta de 1810, quase toda a Europa ocidental estava sob seu domínio. A 
grande exceção era a Inglaterra. 
Nesse ano, já separado de Josefina, casa-se com a arquiduquesa Maria Luísa da Áustria, filha de Francisco II e irmã de 
D. Leopoldina - esposa de D. Pedro I, e primeira imperatriz do Brasil. 
Em 1812, os russos romperam o bloqueio contra a Inglaterra. Em represália, Napoleão invadiu a Rússia, com um 
exército de 600 mil homens. 
Chega a Moscou e encontra a cidade incendiada pelos próprios russos. Suas tropas não conseguem resistir ao rigoroso 
inverno russo. Vencido, ele retira-se. 
Apenas 30 mil deles conseguem voltar à França. Nesse mesmo ano a França é invadida e Napoleão acabou renunciando 
ao poder em 1814, sendo exilado na ilha de Elba, no Mediterrâneo. 
Em março de 1815, Napoleão foge e entra em Paris, aplaudido pelo povo e pelas tropas, indignadas com a restauração 
da monarquia dos Bourbons. 
Por cem dias reassume o poder, mas é de novo derrotado, desta vez definitivamente, na Batalha de Waterloo, pelos 
ingleses e seus aliados. 
As nações vitoriosas, por sua parte, se reúnem no Congresso de Viena para redesenhar o mapa europeu. 
Em seguida é levado como prisioneiro para a ilha de Santa Helena, na costa africana, onde morreu no dia 5 de maio 
de 1821. 
Consequências do Império Napoleônico 
O Império Napoleônico deixou uma herança na França e na Europa. 
Na França, foram consolidadas as instituições já estabelecidas durante o Consulado: ensino público, Banco da França, 
Código Civil e o Código de Comércio. Igualmente, o país foi dividido territorialmente em departamentos. 
Por sua vez, na Europa, as guerras napoleônicas puseram termo ao Sacro Império Romano-Germânico, provocaram o 
fim do feudalismo e cooperaram para o nascimento do nacionalismo em regiões como a Bélgica, Itália e Alemanha. 
Estes, surgiriam como países independentes ao longo do século XIX. 
Para Portugal, provocou a invasão do país pelos franceses e a consequente a transferência da Corte para o Brasil. As 
ideias liberais influenciariam diretamente a Revolução do Porto, de 1820. 
 
 
 
Atenção: Para esta semana não há atividade de Roteiro, pois as notas estão sendo fechadas. Assim o compromisso é 
o da entrega de todos os roteiros atrasados até o final da semana, bem como a realização das atividades do CMSP. 
Os roteiros atrasados de geografia deverão ser enviados pelo e-mail dolfisfontan@gmail.com Na preferencialmente 

digitados. Aqueles que precisam imprimir o roteiro, deverão se dirigir à direção da escola. As datas de entrega são as 

mesmas acima. 

 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bom Trabalho! 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.todamateria.com.br/a-batalha-de-waterloo/
https://www.todamateria.com.br/congresso-de-viena/
https://www.todamateria.com.br/sacro-imperio-romano-germanico/
https://www.todamateria.com.br/revolucao-liberal-do-porto/
mailto:dolfisfontan@gmail.com


E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

3º bimestre 
ROTEIRO DE ATIVIDADES 

Disciplina Sociologia Série: 2EM A B C  

Professor Damiane Petrucci de Rezende Siles Semana: 20 a 24 de setembro 

Tema da aula A importância do trabalho na vida social 
brasileira. 

Equivalente:  02 aulas 

 

Habilidade: 
Identificar o trabalho como mediação entre o homem e a natureza  
 
Material de Apoio: 
1º EM – Caderno São Paulo Faz Escola  
Links: 
https://tvcultura.com.br/videos/25978_desemprego-em-queda.html   
https://tvcultura.com.br/videos/53193_descubra-sp-desemprego-na-rmsp.html 
 
Conteúdo: 
1. Processo de trabalho e relações de trabalho 
2. Transformações no mundo do trabalho 
 
 
Atividade Contextualizada 
O trabalho tem uma conotação positiva na sociedade atual, contrariando a origem da palavra trabalho que vem do 
latim tripalium, termo utilizado para designar instrumento de tortura. O desemprego aflige milhares de pessoas no 
Brasil, e é responsável pelo aumento da pobreza e preconceito no país. Par esta aula serão exibição os vídeos 
“Desemprego em queda” e “Taxas de Desemprego Total” e em seguida faremos a discussão sobre os temas abordados 
em ambos os vídeos 
 
Atenção: Para esta semana não há atividade de Roteiro, pois as notas estão sendo fechadas. Assim o compromisso é 
o da entrega de todos os roteiros atrasados até o final da semana, bem como a realização das atividades do CMSP. 
Os roteiros atrasados de geografia deverão ser enviados pelo e-mail mail dami.petrucci@gmail.com 

 Na preferencialmente digitados. Aqueles que precisam imprimir o roteiro, deverão se dirigir à direção da escola. As 

datas de entrega são as mesmas acima. 

https://tvcultura.com.br/videos/25978_desemprego-em-queda.html
https://tvcultura.com.br/videos/53193_descubra-sp-desemprego-na-rmsp.html
mailto:dami.petrucci@gmail.com

