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

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

 

 

 
 

Disciplina FILOSOFIA Série: 3EM A B C D 

Professor JORGE ALVES DE OLIVEIRA Semana: 06 a 10 set 

Tema Não houve aula – Feriado da Independência 07 set. Ano: 2021 

 

Disciplina HISTÓRIA Série: 3º A, B, C 

Professor ADOLFO FONTAN Semana: 06 a 10 de setembro 

Tema da aula Guerra Fria – parte I Equivalente:  02 aulas 

 
Habilidades: Compreender a bipolarização mundial e o armamento atômico. 
 
Material de apoio:  
 
Conteúdo: 1) Texto: “Guerra Fria: causas, consequências, conflitos, países”.  
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/guerra-fria.htm 
2) Texto: “Plano Marshall”.  https://www.suno.com.br/artigos/plano-
marshall/#:~:text=Plano%20Marshall%20foi%20o%20nome,se%20reerguer%20ap%C3%B3s%20a%20guerra. 
3) Texto “Doutrina Truman”.  https://www.infoescola.com/historia/doutrina-
truman/#:~:text=%E2%80%9CDoutrina%20Truman%E2%80%9D%20%C3%A9%20uma%20express%C3%A3o,defende
r%20o%20mundo%20dos%20sovi%C3%A9ticos 
3) Vídeo: “Guerra Fria – Parte I”.  https://youtu.be/MjHuK_2rSZY   
 
Atividade contextualizada: O Roteiro desta semana traz como tema e atividade uma revisão da corrida armamentista 
e tecnológica da Guerra Fria que motivou em seus contemporâneos o medo de uma guerra de dimensões nunca vista 
pela humanidade.  O poder de destruição das novas armas atômicas, desenvolvidas pelos Estados Unidos e pela União 
Soviética, instigavam a imaginação e contribuía para um clima de insegurança generaliza em todas as nações instigada 
inclusive por filmes catastróficos.   Abordaremos a divisão do mundo em dois blocos antagônicos de países liderados 
pela União Soviética e pelos Estados Unidos e seus reflexos nas nações atuais e Brasil atual, que nos leva para a 
compreensão da política, economia e do comportamento do atual governo.  A retomada do conteúdo da última aula 
se deve a intensa participação dos alunos na aula presencial em que não pudemos concluir o planejado para a aula.  
Assistiremos ao vídeo e faremos a fixação do conteúdo através da resolução de exercícios 
 
Atividade a ser realizada: 
“Doutrina Truman” é uma expressão que designa um conjunto de medidas políticas e econômicas assumidas depois 
de março 1947, data em que o então presidente dos EUA, Harry Truman, profere um violento discurso contra a 
“ameaça comunista”, onde diz que os EUA assumem o compromisso de defender o mundo dos soviéticos. 
Guerra Fria foi um período de tensão geopolítica entre a União Soviética e os Estados Unidos e seus respectivos aliados, 
o Bloco Oriental e o Bloco Ocidental, após a Segunda Guerra Mundial. Considera-se geralmente que o período abrange 
a Doutrina Truman de 1947 até a dissolução da União Soviética em 1991. 
Em uma Europa destruída após a Segunda Guerra Mundial, o Plano Marshall foi utilizado com o intuito de controlar a 
inflação nos países devastados e também fazê-los crescer nos anos seguintes. 
Plano Marshall foi o nome dado a um programa de ajuda oferecido pelos Estados Unidos aos países europeus 
devastados pela Segunda Guerra Mundial. 
Ele foi implementado por meio de assistência técnica e financeira com objetivo de ajudar os países da Europa a se 
reerguer após a guerra. 

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://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/guerra-fria.htm
https://www.suno.com.br/artigos/plano-marshall/#:~:text=Plano%20Marshall%20foi%20o%20nome,se%20reerguer%20ap%C3%B3s%20a%20guerra
https://www.suno.com.br/artigos/plano-marshall/#:~:text=Plano%20Marshall%20foi%20o%20nome,se%20reerguer%20ap%C3%B3s%20a%20guerra
https://youtu.be/MjHuK_2rSZY
https://www.suno.com.br/artigos/inflacao/
https://www.suno.com.br/artigos/inflacao/


Alguns autores evidenciam, que um dos objetivos do plano era evitar que certos países europeus sucumbissem à 
influência do socialismo soviético na época. 
Desse modo, essa foi uma maneira de tentar estabilizar o capitalismo na Europa ocidental e garantir a integração dos 
países europeus. 
1) (Enem) – Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um 
período homogêneo único na história do mundo. […] Dividem-se em duas metades, tendo como divisor de águas o 
início da década de 70. Apesar disso, a história deste período foi reunida sob um padrão único pela situação 
internacional peculiar que o dominou até a queda da União Soviética. 
HOBSBAWM, Eric J. A era dos extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
O período citado no texto e conhecido por Guerra Fria pode ser definido como aquele momento histórico em que 
houve: 
a) corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias ocasionando a Primeira Guerra Mundial. 
b) domínio dos países socialistas do Sul do globo pelos países capitalistas do Norte. 
c) choque ideológico entre a Alemanha Nazista/União Soviética Stalinista, durante os anos 1930. 
d) constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. 
2 – (FATEC) "É lógico que os EUA devem fazer o que lhes for possível para ajudar a promover o retorno ao poder 
econômico normal do mundo, sem o que não pode haver estabilidade política nem garantia de Paz." (Plano Marshall 
– 5.VI.1947). 
O plano Marshall constituiu: 
a) na principal meta da política externa norte-americana, que era pacificar o Extremo Oriente. 
b) num projeto de ajuda industrial aos países da América Latina. 
c) num importante instrumento de expansão do comunismo na Europa. 
d) num dos meios de penetração dos capitais norte-americanos nas economias europeias. 
3 - (FATEC) "É lógico que os EUA devem fazer o que lhes for possível para ajudar a promover o retorno ao poder 
econômico normal do mundo, sem o que não pode haver estabilidade política nem garantia de Paz." (Plano Marshall 
– 5.VI.1947). 
O plano Marshall constituiu: 
a) na principal meta da política externa norte-americana, que era pacificar o Extremo Oriente. 
b) num projeto de ajuda industrial aos países da América Latina. 
c) num importante instrumento de expansão do comunismo na Europa. 
d) num dos meios de penetração dos capitais norte-americanos nas economias europeias. 

4) (UNIFOR CE/2003) Nos primeiros anos da Guerra Fria, os Estados Unidos difundiram vários discursos com a intenção 
de legitimar as ações do Estado e convencer a opinião pública acerca dos "perigos" da expansão soviética e 
consequentemente do socialismo. Sobre a Doutrina Truman, formulada nos anos que seguiram à Segunda Guerra 
Mundial, é correto afirmar que: 
a) visava criar na população mundial um clima de terror em razão dos perigos do avanço do socialismo no território 
americano e do liberalismo no território soviético. 
b) almejava unir os países capitalistas e socialistas em torno de um único programa de desenvolvimento mundial e 
formalizar a Organização das Nações Unidas (ONU). 
c) ambicionava formar um bloco de países da Europa Oriental para lutar contra o avanço dos governos comunistas e 
socialistas e preservar as colônias da Ásia e da África. 
d) objetivava preservar a hegemonia mundial dos Estados Unidos, evitar o confronto entre os países capitalistas e 
isolar a União Soviética e seus aliados. 
 
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 13 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! 
  

https://enem.inep.gov.br/
mailto:profesadolfo@gmail.com


                              E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 
3º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Geografia Série: 3º A, B, C 

Professor Fabiana Almeida Semana: 06/09 a 10/09 

Tema da aula ÁFRICA E EUROPA 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 

 3EM – Caderno São Paulo faz Escola, volume 3, página 143 

 

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. Será possível, também, estabelecer relação entre as 

semelhanças e as 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, VOLUME 3, PÁGINA 143 

ATIVIDADE 2 – PESQUISA INDIVIDUAL E SEMINÁRIO 

 

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

 

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 3anoarvgeografia@gmail.com Na dúvida whatssap 13 
988103004 
 

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

  

mailto:3anoarvgeografia@gmail.com


E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 
3º bimestre 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 
Disciplina Sociologia Série: 3º Ensino Médio 

Professor Damiane Petrucci de Rezende Siles Semana: 06 a 10 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: 

Você sabe como funciona o processo eleitoral brasileiro? Contudo, sempre ficam algumas dúvidas. Para solucionar 
tais dúvidas pesquise os seguintes tópicos: 

 • as condições partidárias no período da ditadura brasileira, que teve início em 1964 e perdurou até 1985, e as 
características do bipartidarismo; 

 • as características do unipartidarismo em um país de sua escolha, seja na atualidade, como Cuba, seja no passado, 
como a Alemanha entre os anos de 1933 e 1945 (período de consolidação e domínio do Nazismo);  

• o pluripartidarismo. 

 Procure organizar de forma lógica, na escrita, as informações para que você possa se expressar coerentemente na 
discussão que faremos na sala.  

 
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 atividade pelo e-mail dami.petrucci@gmail.com 

 
 
 

  

mailto:dami.petrucci@gmail.com

