
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: 27 set e 01 out 

Tema Filosofia e Educação  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. 185 – 186. Disponibilizado fisicamente 
pela escola, bem como no site da unidade escolar. 
  
Objetos de conhecimento: 
1. A educação (educação escolar, educação escolar pública 
 
 

Atividade Contextualizada: 

Neste momento do curso de filosofia é importante que o grupo perceba o movimento que se faz nas análises da Filosofia da 

Ação, também, conhecida como Ética/Moral. Sobre esses temas, comumente, o ponto de partida é o indivíduo, ou seja, é ele 

quem traz consigo os seus valores e princípios que o levam a agir ou o coloca em conflito frente a uma situação que pede 

uma ação. São como critérios para se relacionar com os outros. Mas, ao longo da aula, buscou-se problematizar aquelas 

situações, onde a estrutura, que também tem seus valores e princípios, apontam para uma ação que coloca o indivíduo em 

situação de crise. Marx (1818-1883) foi quem melhor desenvolveu a ideia de estrutura, infraestrutura e superestrutura. A 

crítica é feita sobre o capitalismo, pois, este tem como foco o capital que é obtido pela produção desenvolvida pelo 

trabalhador que por sua vez nem sempre tem acesso ao produto, muito menos ao capital. A engrenagem funciona, entre 

outros, porque há um pensamento liberal que alimenta e fomenta a ideia da livre concorrência e a iniciativa individual a favor 

da acumulação. Assim, forma-se a superestrutura que tem como função ideologicamente falando, manter este estado de 

coisa. Assim, é que surgem outros valores e outros princípios atrelados a esta concepção econômica e política. Entre outras 

com palavras de ordem tais como meritocracia, empreendedorismo, protagonismo. No campo do marketing, atingindo o 

emocional, encontra o “Eu posso”, o “Eu consigo”, alimentando ainda mais a competitividade entre aqueles que estão na 

base da estrutura. Mas a prática demostra que o benificiário desta estrutura é o dono do capital. Assim, é que a educação 

escolar, não sendo pública, tende a ser mantenedora desta estrutura, atrasando o processo de humanização. É dentro deste 

contexto que se deseja pensar a ética e a moral transitando entre o indivíduo e esta estrutura que o cerca e pensando no 

que a educação escolar pode trazer como contribuição. 

  

 
 
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: 2EM A B C D 

Professor Fabiana Almeida Semana: 27 set e 01 out 

Tema da aula DINÂMICAS SOCIAIS  Equivalente: 02 aulas 

 
 

Habilidades: 
1. Reconhecer e aplicar o conceito de População Economicamente Ativa (PEA). 
2. Identificar os diferentes setores da economia. Analisar a situação das mulheres no mercado de trabalho brasileiro. 
3. Analisar a situação dos (as) trabalhadores brasileiros (as) com relação às propostas de políticas públicas. 
 
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 
 
Música Comportamento Geral, de Gonzaguinha,  
https://www.youtube.com/watch?v=RLxQ1UyHDD4 (duração: 3’).  
 
Música de trabalho, música da banda de rock brasileira Legião Urbana. Faz parte do álbum “A Tempestade ou O Livro 
dos Dias”, lançado em 1996. Disponível em: 
 https://www.vagalume.com.br/legiao-urbana/musica-detrabalho.html.  
 
Construção, canção de Chico Buarque, lançada em 1971, que narra a história de um trabalhador da construção civil 
morto no exercício de sua profissão. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=suia_i5dEZc. 
 
 
Conteúdo: 
O TRABALHO E O MERCADO DE TRABALHO 
 
Atividade Contextualizada 
O Roteiro dessa semana traz como tem O Mercado de Trabalho. Serão apresentadas a músicas Comportamento Geral, 
de Gonzaguinha, lançada em 1972. Embora seja uma crítica à ditadura e à passividade de muitos brasileiros nesse 
período, a letra parece se referir aos tempos atuais por tratar das mudanças nas relações de trabalho e das incertezas 
do mercado de trabalho. Música de trabalho, música da banda de rock brasileira Legião Urbana. Construção, canção 
de Chico Buarque, lançada em 1971, que narra a história de um trabalhador da construção civil morto no exercício de 
sua profissão. As músicas carregam múltiplos sentidos, os quais podem ser explorados de diversas formas. Enxergar 
essas conexões é ver a realidade de outra maneira por meio do olhar geográfico. 
 
 
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.bbc.com/portuguese/brasil-45735731
https://www.youtube.com/watch?v=RLxQ1UyHDD4
https://www.vagalume.com.br/legiao-urbana/musica-detrabalho.html
https://www.youtube.com/watch?v=suia_i5dEZc


 
 

E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 
3º bimestre 

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

Professor ADOLFO Semana: 27 set e 01 out 

Tema da aula PROCESSOS DE INDEPENDÊNCIA E 
FORMAÇÃO TERRITORIAL NA 
AMÉRICA LATINA 

Equivalente: 02 aulas 

Habilidades: 1. Compreender os fatores sociais, econômicos, políticos e culturais dos processos de independência e formação 
territorial na América Latina. 
 
Material de apoio: 
1. 2EM. Caderno São Paulo Faz Escola, páginas 166 e 167. 
2. Texto: “Inconfidência Mineira” em https://brasilescola.uol.com.br/historiab/inconfidencia-mineira.htm  
3. Texto: “Conjuração Baiana” em https://www.todamateria.com.br/conjuracao-baiana/  
4. Texto: “Revolução Pernambucana” em 
https://www.google.com/search?q=revolu%C3%A7%C3%A3o+pernambucana&rlz=1C1GCEU_pt-
brBR959BR959&oq=revolu%C3%A7%C3%A3o+pernambucana&aqs=chrome..69i57.14307j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
 
Conteúdo: 
Processos de independência e formação territorial na América Latina 
 
Atividade contextualizada: 
O Roteiro desta semana traz como tema e atividade uma análise das ideias de liberdade, fraternidade que chegaram às Colônias 
dos países europeus na América influenciadas pelo pensamento iluminista.  A exemplo dos Estados Unidos, as colônias passam a 
lutar por suas independências inspiradas nos ideais iluministas, em especial, a liberdade entendida como autonomia política e fim 
dos entraves do pacto colonial. No Brasil temos movimentos que procuraram se livrar da Metrópole e seus reflexos se sentem na 
sociedade brasileira atual, que nos leva para a compreensão da política, economia e do comportamento dos cidadãos e de nossa 
herança cultural. 
 
A Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, é como ficou conhecida a revolta de caráter separatista que estava sendo 
organizada na capitania das Minas Gerais no final do século XVIII. Essa revolta foi organizada pela elite socioeconômica de Minas 
Gerais e acabou sendo descoberta pela Coroa portuguesa antes de ser iniciada.  Em 18 de maio de 1789, começou a correr a 
notícia de que a conspiração havia sido denunciada e que todos os envolvidos estavam em perigo. O julgamento dos presos 
estendeu-se por três anos. Entre eles, estava Tiradentes, que foi preso quando estava no Rio de Janeiro. 
A Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates foi um movimento político popular ocorrido em Salvador, Bahia, em 1798. Tinha 
como objetivos separar a Bahia de Portugal, abolir a escravatura e atender às reivindicações das camadas pobres da população. É 
também conhecida como "Conspiração dos Búzios" ou "Revolta dos Alfaiates", por ter como principais líderes os alfaiates João de 
Deus e Manuel Faustino dos Santos Lira. A Conjuração Baiana foi composta, em sua maioria, por escravizados, negros livres, 
brancos pobres e mestiços, que exerciam as mais diferentes profissões, como sapateiros, pedreiros, soldados, etc. Influenciada 
pela Revolução Francesa e pela Revolução Haitiana, a Conjuração Baiana foi fortemente reprimida. Seus membros foram presos 
e, em 1799, os líderes do movimento foram condenados à morte ou ao degredo. 
A Revolução Pernambucana de 1817 foi um movimento que aconteceu na Capitania de Pernambuco durante o período colonial. 
Esse movimento de caráter separatista e republicano manifestou a insatisfação local com o controle de Portugal sobre a região e 
com as desigualdades sociais existentes. O acontecimento da Revolução Pernambucana estava diretamente relacionado com os 
desdobramentos da transferência da Corte portuguesa para o Brasil.  O descontentamento com a presença da Corte portuguesa 
no Brasil era explicado pelo aumento dos impostos, realizado para manter os luxos da família real portuguesa e para financiar as 
campanhas militares que eram travadas na Cisplatina. Além disso, D. João VI também havia nomeado portugueses a cargos 
públicos importantes, principalmente no exército, prejudicando as elites locais. 
Semelhantemente à Inconfidência Mineira e à Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana teve caráter separatista e defendia 
o sistema republicano. No entanto, essa revolta foi o único movimento dos três que conseguiu superar a fase conspiratória e 
deflagrar, de fato, a revolução, chegando, inclusive, a tomar o poder de Pernambuco e instalar um governo provisório. 
 
 
 
 
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://brasilescola.uol.com.br/historiab/inconfidencia-mineira.htm
https://www.todamateria.com.br/conjuracao-baiana/
https://www.google.com/search?q=revolu%C3%A7%C3%A3o+pernambucana&rlz=1C1GCEU_pt-brBR959BR959&oq=revolu%C3%A7%C3%A3o+pernambucana&aqs=chrome..69i57.14307j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=revolu%C3%A7%C3%A3o+pernambucana&rlz=1C1GCEU_pt-brBR959BR959&oq=revolu%C3%A7%C3%A3o+pernambucana&aqs=chrome..69i57.14307j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/brasil-colonia.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/a-inconfidencia-mineira.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/a-conjuracao-baiana.htm


 
 

E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 
3º bimestre 

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

Professor DAMIANE PETRUCCI DE REZENDE 
SILES 

Semana: 27 set e 01 out 

Tema da aula O que é violência? Equivalente: 02 aulas 

 
Habilidade: Compreender o que é violência em suas diferentes dimensões 
 
 
Material de Apoio: 
2º EM – Caderno São Paulo Faz Escola – Volume 2, páginas 206 a 208 
 
Conteúdo: 
O aluno em meio aos significados da violência no Brasil 
 
Atividade Contextualizada 
Iniciaremos um tema bastante polêmico e complexo, mas que precisa muito ser debatido: a violência. Iniciamos agora, 
mas durante o bimestre discutiremos sobre as diferentes formas de violência e as consequências desses atos na 
sociedade. Para tanto, neste momento iniciamos com a discussão sobre o que é violência e suas variantes. Nosso guia 
teórico está indicado no material de apoio. 
 
 
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.  
 

 

 

                             
 


