
 

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

ROTEIRO PARA ATIVIDADES SEMANAIS 
 

 

 

Disciplina FILOSOFIA Série: 3EM A B C  

Professor JORGE ALVES DE OLIVEIRA Semana: 27 set a 01 out 

Tema Três concepções de liberdade – libertarismo, 
determinismo e dialética  

Equivalente: 02 aulas 

 

Habilidades: 
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. 183 - 186. Disponibilizado 
fisicamente pela escola, bem como no site oficial da unidade escolar. 
 

Objeto de conhecimento: 

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

 

Atividade Contextualizada: 

Ainda que para muitos tenha sido uma surpresa a ponte entre tipos de discurso e a liberdade, é importante que o 

grupo se atenha na relação pensamento, palavra e a coisa. Partindo da ideia da intencionalidade, aquela tríade sofre 

todos os efeitos da potencialidade humana, da sua limitação humana, dos caprichos humanos. Neste sentido, reforça-

se os apelos quanto a atenção aos tipos de discurso, bem como ao significado da palavra dentro do contexto em que 

é aplicada. Lembrando sempre que essa palavra, esse discurso molda um jeito de ser, de pensar e de agir. Assim é que 

na relação com as palavras e com os discursos amplia-se as possibilidades de compreensão e de escolha e com isso a 

pessoa se sente mais livre. Em outros, a palavra e os discursos são tão contidos que limitam a capacidade de pensar 

para além ou fora dela. Enfim, que se tenha presente a tentativa humana de dizer o mundo que a cerca, o que lhe 

toca, as suas projeções. Essa não compreensão, certamente, limita ou anula a possibilidade de liberdade. Os textos 

selecionados no Caderno do aluno contribuirão para essas análises.    

 

 

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: 3EM A B C  

Professor Fabiana Almeida Semana: 27 set a 01 out 

Tema da aula ÁFRICA Equivalente: 02 aulas 
 

Habilidade: Associar padrões de desenvolvimento econômico e social às maneiras de realizar o controle preventivo 

de situações de riscos naturais. 

 

Material de Apoio 

 3EM – Caderno São Paulo faz Escola 

 

Vídeo: África é o continente mais afetado por desastres naturais, de Taís Ilhéu, 26 mar 2017, Guia do Estudante. 

Disponível em: em: 17 de jun. 2020,  

 

Documento da ONU – Ação contra a mudança global do clima. Disponível em: 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods13/ .Acesso em: 17 Jun. 2020. 

 

Artigo Prevenção contra desastres, no site oficial do governo da Província de Aichi, no Japão. Disponível em: 

https://www.pref.aichi.jp/global/pt/living/prevention/index.html 

 

Texto "Guia do Preguiçoso para Salvar o Mundo". Disponível em: 

https://nacoesunidas.org/guiadopreguicoso/sobre/ 

 

Conteúdo: 

ÁFRICA E AS QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 

 

Atividade Contextualizada 

O Roteiro dessa semana traz como tema ÁFRICA E AS QUESTÕES AMBIENTAIS. Em meio à aula serão apresentadas 

imagens e reportagens sobre os ciclones que atingiram o continente africano em 2020, em especial, destaque para o 

ciclone que atingiu Moçambique e como tragédias desse tipo evidenciam os problemas da região. Será abordada, 

ainda, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em especial o de número 13, que trata da necessidade de se 

“tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos”.  Tendo em vista que no Japão, os 

terremotos são extremamente frequentes, é importante que as pessoas tomem as precauções corretas no seu 

cotidiano para minimizar os danos. Os alunos poderão encontrar o resumo das precauções que a população deve ter 

antes e depois de um terremoto, no site sugerido. Será apresentado um guia que chama a atenção ao lançar a 

campanha digital com o seguinte desafio: “Você quer ajudar a mudar e salvar o mundo, mas tem preguiça, até de 

levantar-se do sofá para pegar o controle remoto?”, esse guia foi realizado pelo Centro de Informação das Nações 

Unidas para o Brasil (UNIC Rio) e lançado em 10 de dezembro de 2017 no Dia Internacional dos Direitos Humanos. 

 

 

 

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://nacoesunidas.org/pos2015/ods13/
https://www.pref.aichi.jp/global/pt/living/prevention/index.html
https://nacoesunidas.org/guiadopreguicoso/sobre/


DR ALFREDO REIS VIEGAS 

3º bimestre 
ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina HISTÓRIA Série: 3EM A B C  

Professor ADOLFO Semana: 27 set a 01 out 

Tema da aula Movimentos sociais e políticos na América Latina e 
no Brasil nas décadas de 1950 e 1960  

Equivalente: 02 aulas 

 
Habilidade: 
Compreender o contexto político e econômico do movimento operário no Brasil nas décadas de 1950 e 1960. 
 
Material de apoio: 
1. 3EM. Caderno São Paulo Faz Escola, páginas 167 e 168. 
2. Texto: “Ditaduras latino-americanas: quais foram e contexto” em 
https://www.google.com/search?q=ditaduras+na+am%C3%A9rica+do+sul&rlz=1C1GCEU_pt-
brBR959BR959&oq=ditaduras+na+am%C3%A9rica&aqs=chrome.0.0i324j69i57j0i512j0i22i30l3.6397j0j7&sourceid=c
hrome&ie=UTF-8  
3. Texto: “Ditaduras militares na América do Sul” em http://memoriasdaditadura.org.br/sequencias-
didaticas/ditaduras-militares-na-america-sul/  
4. Vídeo: “Ditaduras na América Latina”  
 
Conteúdo: 
1. Regimes ditatoriais em países da América-Latina, incluindo o Brasil. 
2. Considerações sobre a supressão das liberdades e violação dos Direitos Humanos. 
 
Atividade contextualizada: 
O Roteiro desta semana traz como tema e atividade a análise da experiência da América Latina, durante a Guerra Fria, 
das ditaduras cívico-militares implantas entre as décadas de 1960 e 1980. Nesse contexto, que ver, também, algumas 
características bastante semelhantes, dentre elas, o apoio do governo dos EUA aos militares latino-americanos. Em 
consequência, a interferência para a implantação de regimes ditatoriais em mais da metade das nações da América 
Latina com o intuito de coibir o comunismo. Ao mesmo tempo, pressionando o comportamento dos cidadãos em suas 
posições ideológicas. Tudo isso, com reflexos na sociedade brasileira atual que nos leva para a compreensão da 
política, economia e de nossa herança cultural. 
 
Diferentes países do continente americano, como o Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Guatemala, 
República Dominicana, entre outros, contaram com ditaduras conservadoras conduzidas em sua maioria 
por militares. A implantação delas está diretamente associada com o cenário de disputas da Guerra Fria. 
As ditaduras na América Latina se estabeleceram no período em que a ordem internacional sofria pelos 
enfrentamentos da Guerra Fria. Na época, os Estados Unidos desenvolveram uma série de mecanismos de combate 
ao expansionismo comunista. 
 
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.  

 
 
 

Bom Trabalho! 

 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=ditaduras+na+am%C3%A9rica+do+sul&rlz=1C1GCEU_pt-brBR959BR959&oq=ditaduras+na+am%C3%A9rica&aqs=chrome.0.0i324j69i57j0i512j0i22i30l3.6397j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=ditaduras+na+am%C3%A9rica+do+sul&rlz=1C1GCEU_pt-brBR959BR959&oq=ditaduras+na+am%C3%A9rica&aqs=chrome.0.0i324j69i57j0i512j0i22i30l3.6397j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=ditaduras+na+am%C3%A9rica+do+sul&rlz=1C1GCEU_pt-brBR959BR959&oq=ditaduras+na+am%C3%A9rica&aqs=chrome.0.0i324j69i57j0i512j0i22i30l3.6397j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://memoriasdaditadura.org.br/sequencias-didaticas/ditaduras-militares-na-america-sul/
http://memoriasdaditadura.org.br/sequencias-didaticas/ditaduras-militares-na-america-sul/


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

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

Professor Damiane Petrucci de Rezende Siles Semana: 27 set a 01 out 

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

Equivalente: 02 aulas 

 

Habilidade: Compreender a organização interna dos poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), sua natureza e 
funções. 
 
Material de apoio: 
3º EM – Caderno do Aluno São Paulo Faz Escola – Volume 3, páginas 206 a 208 
 
Conteúdos: 
Estado Democrático de Direito 
Os Poderes no Brasil 
 
Atividade contextualizada: 
A Constituição Federal de 1988, no artigo 1º, define a República Federativa do Brasil como um Estado Democrático de 
Direito. Você sabe o que isso significa na prática? Qual a relação de sermos um Estado Democrático de Direito e os  
Três Poderes no Brasil? Esses são alguns questionamentos que iremos trabalhar durante a aula, considerando ainda: 
quais são as características de um Estado Democrático de Direito? qual a diferença entre Estado Democrático de 
Direito e Estado de Direito? quais os motivos que levaram Montesquieu a desenvolver a teoria da separação dos 
Poderes? 
 
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.  
 


