
 

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

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

Disciplina FILOSOFIA Série: 3EM A B C  

Professor JORGE ALVES DE OLIVEIRA Semana: 13 a 17 setembro 

Tema Características do discurso filosófico - Comparação com 
o discurso científico -  

Ano: 2021 

 

Habilidades: 

1. Desenvolver habilidades da escrita, leitura e expressão oral na abordagem de temas filosóficos. 

2. Elaborar hipóteses e questões a partir de leituras e debates realizados. 
1. Distinguir diferentes concepções sobre a ideia de liberdade. 2. Discutir o conceito de liberdade, destacando questões 

associadas a diferentes entendimentos sobre ser livre. 

 

Material de Apoio: 

1. SEDUC, Caderno do Aluno - São Paulo faz Escola - Filosofia. 3EM. 2º semestre. P. 180 e parte da P. 182 e P. 183 - 
186. Disponibilizado pela escola no dia 10 de setembro, bem como no site oficial da unidade escolar. 
2. PRADO, T. M. DA S. FOUCAULT, A HISTÓRIA E A LINGUAGEM EM "AS PALAVRAS E AS COISAS &quot;. Princípios: 
Revista de Filosofia (UFRN), v. 21, n. 35, p. 37-62, 11. Disponível em v. 21 n. 35 (2014): Princípios: Revista de Filosofia 
Acesso em 08 de setembro de 2021. 
3. SILVA, Josué Cândido. Filosofia da linguagem (3) - Wittgenstein e a figuração do mundo... – Disponível em 
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/filosofia/filosofia-da-linguagem-3-wittgenstein-e-a-figuracao-do-
mundo.htm?cmpid=copiaecolao Acesso em 08 de setembro de 2021.  
4. RESUMO DO LIVRO: A IMPORTÂNCIA DO ATO DE LER DE PAULO FREIRE. Pedagogia ao Pé da Letra, 2013. 

Disponível em: <https://pedagogiaaopedaletra.com/paulo-freire-a-importancia-do-ato-de-ler/>. Acesso em: 12 de 

setembro de 2021. 

 

Objeto de conhecimento: 

1. Características do discurso filosófico - Comparação com o discurso científico. 
2. Concepções de Liberdade: Libertarismo, Determinismo, Dialética. 

 

Atividade Contextualizada: 

Para encerrar bem esse bimestre em termos de estudo é fundamental que se estabeleçam algumas ligações. A questão 

“como viver em sociedade?” é pensada a partir de vários discursos que se assentam em diferentes bases, sejam elas 

as míticas, as religiosas, as filosóficas, as científicas e, as do senso comum. Nosso desafio é o de identificar cada um 

desses discursos. Em meio a isso, nos propusemos a verificar a relação entre as palavras e o nosso ato de pensar: 

pensamos por palavras? pensamos com palavras? Que relação há entre as palavras e as coisas? Para avançarmos neste 

estudo é importante a aproximação ao que escreveu Foucault, Wittgenstein, Freire lembrando que estamos no 

período de construção do TCC, bem como da aproximação dos vestibulares e do ENEM que demandam de nós a 

oralidade e a escrita, ou seja, o bom uso da palavra. Ainda: é o uso da palavra e da identificação dos discursos que nos 

proporcionaram uma maior ou menor liberdade. 

 

Atividade 1. (Enviar até o dia 17 de set. Deixe uma cópia em seu caderno, usaremos na próxima aula de filosofia) 
O “como viver bem?” passa, fundamentalmente, pela forma como pensamos e expressamos, daí que surgem os 
discursos ouvimos ou proferimos. Podemos falar mesmo de um estilo de pensar e de dizer vão moldando o nosso 
jeito de ser no mundo. Como já fora dito, o pensamento, o método, o discurso científico tem um acolhimento muito 
grande nesses tempos marcados pelo avanço científico, pela produção de equipamentos tecnológicos, pela 
ampliação de conhecimentos que afetam diretamente a vida humana como um todo. A queda a favor do discurso 
científico é tanta que por vezes os demais discursos são desdenhados. A atividade está na leitura do Caderno do 

https://periodicos.ufrn.br/principios/issue/view/389
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/filosofia/filosofia-da-linguagem-3-wittgenstein-e-a-figuracao-do-mundo.htm?cmpid=copiaecolao
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/filosofia/filosofia-da-linguagem-3-wittgenstein-e-a-figuracao-do-mundo.htm?cmpid=copiaecolao
https://pedagogiaaopedaletra.com/paulo-freire-a-importancia-do-ato-de-ler/


Aluno – volume 3, páginas 183 a 186. 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: Como viver bem?  

 

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: 3º A, B, C 

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

Tema da aula ÁFRICA E EUROPA África e América Equivalente:  02 aulas 
 
Habilidade: Ler, interpretar e extrair informações de textos e imagens sobre a os países africanos. Extrair 

informações relevantes de mapas temáticos para identificar a subdivisão da África em dois grandes conjuntos de 

países: parcialmente industrializados e de economia tradicional. Extrair informações de textos, gráficos e imagens 

sobre a África e Europa.  

 

Material de Apoio 

Caderno do Aluno – Caderno São Paulo faz Escola, Volume 3. P.143 - 145 

 

Conteúdo: 

África, berço da humanidade e da civilização 

 

Atividade Contextualizada: 

O Roteiro dessa semana traz como tema ÁFRICA E EUROPA, a ideia é apresentar as semelhanças entre o processo de 

colonização e descolonização da América e da África, buscando estabelecer relação entre as semelhanças e diferenças 

com relação ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) das regiões/países africanos, migração/Imigração e 

Refugiados, manifestações culturais, trabalho escravo na contemporaneidade, relações Internacionais, comércio 

mundial, problemáticas socioambientais e impactos da herança colonial nos dois continentes. Buscar em livros 

didáticos e outros materiais de apoio, imagens ou iconografias que ilustram a presença europeia na América colonial 

e na África. 

A continuação do que foi falado na aula anterior nos remete a refletir sobre situações da  atualidade e pensar na origem 

dessas questões. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Caderno do Aluno – Caderno São Paulo faz Escola, Volume 3, P. 143 

ATIVIDADE 2 – PESQUISA INDIVIDUAL E SEMINÁRIO 

Obs.: pesquisar em sites, na biblioteca da escola ou em livros didáticos. 

Leitura e interpretação de texto e tabela, página 144 

Análise de gráfico, página 145, responder questões a, b, c, página 145 

 

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 3anoarvgeografia@gmail.com 

Alunos que não dispõe de internet, e não estão frequentando as aulas presenciais procurar a direção. 

 
whatssap 13 988103004 
  



 

DR ALFREDO REIS VIEGAS 
3º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
Disciplina HISTÓRIA Série: 3EM A B C 

Professor ADOLFO Semana: 13 a 17 de setembro 
Tema da aula Guerra Fria – parte II Equivalente:  02 aulas 

 
Habilidade: 
Compreender a bipolarização mundial e o armamento atômico. 2 - Identificar o papel da OTAN e do Pacto de Varsóvia no contexto 
da Guerra Fria. 
 
Material de apoio:  
1 - 2EM. Caderno São Paulo Faz Escola, 2º semestre, página 163 e 164. 
2 - https://youtu.be/9gG4GDWU43E  vídeo aula: Guerra Fria – parte 2 
3–Texto: “Propaganda de Guerra: Guerra Fria” em 
https://oficinadacriacaodotcom.wordpress.com/2015/06/09/propaganda-de-guerra-guerra-fria/ 
4 – Texto “Propaganda ideológica d Guerra Fria” em          https://ensinarhistoria.com.br/propaganda-ideologica-da-
guerra-fria/ - Blog: Ensinar História - Joelza Ester Domingues 
 
Conteúdo: 
Os tratados firmados pelos países após a Segunda Guerra Mundial e a utilização e propagação da propaganda das 
ideologias que provocaram a redefinição geopolítica mundial. 
 
Atividade contextualizada: 
O Roteiro desta semana traz como tema e atividade a bipolarização após o término da Segunda Guerra mundial, que 
caracterizou a Guerra Fria com suas teorias ideológicas e seus reflexos na sociedade mundial e que ainda persistem 
na atualidade, que nos leva para a compreensão da política, economia e do comportamento dos cidadãos nas 
diferentes sociedades. 
 
A Organização do Tratado do Atlântico Norte, a Otan (que, em inglês, é NATO: North Atlantic Treaty Organization), é 
uma instituição militar criada durante o contexto inicial da Guerra Fria e que, basicamente, representava um tratado 
de defesa mútua entre os seus países-membros. Em outras palavras, os países que faziam parte do acordo que fossem 
atacados deveriam ser imediatamente defendidos pelos demais membros. 
Quando a Otan foi criada, no ano de 1949, faziam parte desse tratado: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, 
França, Islândia, Itália, Luxemburgo, Noruega, Portugal e Reino Unido. Em 1952, ingressaram no acordo Grécia e 
Turquia; em 1955, a Alemanha Ocidental, que iniciava o seu rearmamento militar; em 1982, a Espanha e, em 1999, os 
primeiros países do Leste Europeu: Polônia, Hungria e República Tcheca. 
Após a criação da Otan, os países que representavam o bloco socialista da bipolaridade mundial também se 
organizaram para consolidar uma organização com fins de integração militar, ação que se materializou no Pacto de 
Varsóvia, no ano de 1955. 
O chamado Pacto de Varsóvia foi um acordo militar assinado em 14 de maio de 1955, na capital polonesa que dá 
nome ao pacto, entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e outros países do leste europeu de 
orientação comunista. Esse acordo, ou aliança militar, foi encarado à época como uma resposta à criação da 
Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), que ocorreu em 4 de abril de 1949. Como é sabido, a OTAN – que 
existe até hoje – também é um pacto militar e foi firmada entre Estados Unidos da América e outros países ocidentais 
com o objetivo de ajuda operacional militar mútua. Para compreendermos a importância histórica do Pacto de 
Varsóvia, é necessário que saibamos, portanto, por que ele foi encarado como uma resposta à OTAN. 
A propaganda durante a Guerra Fria foi sabiamente utilizada pelos EUA e a URSS para influenciar os seus próprios 
cidadãos e as nações do Terceiro Mundo, através de filmes, comerciais e programas de rádio e televisão. Na Guerra 
fria a propaganda teve extrema importância. Mensagens persuasivas eram feitas de forma muito elaborada. Seu 
objetivo era persuadir a opinião pública. Nessa guerra ao invés de bombas, eram disparados cartazes e mensagens. 
Estratégia: trazer a simpatia e a população mundial para o lado do capitalismo ou do comunismo. 

https://youtu.be/9gG4GDWU43E
https://oficinadacriacaodotcom.wordpress.com/2015/06/09/propaganda-de-guerra-guerra-fria/


As propagandas soviéticas mostravam uma sociedade igualitária, sem a exploração do homem com o homem, todos 
seriam iguais sem hegemonia de classes sociais. O Estado seria o dono das terras, não haveria mais indústrias privadas. 
Enfim, apresentavam uma proposta de sociedade igualitária. 
Já as propagandas feitas pelos comunicólogos e publicitários para os EUA afirmavam a liberdade da população para 
fazer suas próprias escolhas, para terem autonomia em abrir seu próprio negócio, o “American way of life”. Mostravam 
que o comunismo era uma grande ilusão. 
Estados Unidos e União Soviética utilizaram-se de diferentes mídias para divulgar suas ideologias e destruir os 
oponentes: cartazes de rua, folhetos, revistas, jornais, programas de rádio e TV, filmes, desenhos animados, livros 
didáticos, histórias em quadrinhos e, lógico, os discursos políticos. A propaganda e a guerra ideológica provocaram, 
em ambos os lados, a perseguição de cidadãos que não se alinhassem ao sistema e, por isso, eram acusados de 

subversão e traição resultando em perda do emprego, prisão e, em alguns casos, à pena de morte. 
 
Atividade a ser realizada: 
Atividade 1 do Caderno São Paulo Faz Escola, 2 EM, 2º semestre, página 163 e 164, resolver as questões a, b e c. 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem: 
 A atividade do roteiro deve ser respondida e postada no seguinte e-mail profesadolfo@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.   
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:profesadolfo@gmail.com


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

ROTEIRO DE ATIVIDADES 
Disciplina Sociologia Série: 3EM A B C 

Professor Damiane Petrucci de Rezende Siles Semana: 13 a 17 de setembro 

Tema da aula Qual é a organização política do 
Estado brasileiro? 

Equivalente:  02 aulas 

 

Habilidade: 
Desenvolver o espírito crítico e a capacidade de observação da sociedade. 

 
Material de Apoio 

1. 3º EM – Caderno São Paulo Faz Escola – vol. 3 (página 203) 

 

Conteúdo: 

Sociologia e o trabalho do sociólogo 

 
Atividades a serem realizadas: 
Na aula anterior os alunos foram orientados a fazerem uma pesquisa sobre as características do unipartidarismo, 
bipartidarismo e pluripartidarismo para serem socializadas durante a aula desta semana.  

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

 
 
 

 

 

 

mailto:dami.petrucci@gmail.com

