
E. E. DR. ALFREDO REIS VIEGAS 
4º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES SEMANAIS 
Disciplina FILOSOFIA Série: 1EM A B C D 

Professor JORGE ALVES DE OLIVEIRA Semana: 13 a 15 de outubro 

Tema Territorialidade e juventudes – As concepções de infância, 
juventude e velhice na tradição filosófica e as suas 
problemáticas no Brasil contemporâneo – Devolutivas da 
Atividade Avaliativa e do SEI 

Equivalente: 02 aulas 

Habilidades: 
(EM13CHS201) Analisar e caracterizar as dinâmicas das populações, das mercadorias e do capital nos diversos continentes, com 
destaque para a mobilidade e a fixação de pessoas, grupos humanos e povos, em função de eventos naturais, políticos, 
econômicos, sociais, religiosos e culturais, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a esses processos e 
às possíveis relações entre eles. 
(EM13CHS205) Analisar a produção de diferentes territorialidades em suas dimensões culturais, econômicas, ambientais, 
políticas e sociais, no Brasil e no mundo contemporâneo, com destaque para as culturas juvenis. 
 
Material de Apoio: 
1. POSTMAN, Neil. O desaparecimento da infância. Tradução de Suzana Menescal de Alencar Carvalho e José Laurenio de MeIo. - 
Rio de Janeiro: Graphia, 1999 
2. PLATÃO. Apologia de Sócrates Autor: Platão Editora: VirtualBooks. Ano: 2003 – 1ª Edição Nº de Páginas: 032. Tipo: Livro Digital 
3. PLATÃO. Protágoras. Tradução, Introdução e Notas de Ana da Piedade Elias Pinheiro. Lisboa: Relógio D`Água Editores, 1999. 
4. SEDUC, Currículo em Ação - Filosofia. Volume 3. P. 285 – 289; P. 290 – 294 Disponibilizado fisicamente pela escola e, no 
site da unidade escolar. 
 

Situação-Problema: 

Quais fazeres sociais, políticos, econômicos e tecnológicos, dos mais simples aos mais complexos, tornam nossa sociedade 

melhor? (Atenção: não se trata de responder de forma direta. Essa questão é orientadora para nossos estudos.) 

 

Objetos de conhecimento: 

1. As concepções de infância, juventude e velhice na tradição filosófica e as suas problemáticas no Brasil contemporâneo 

2. A renovação cultural, ética, valores e cultura juvenil 

 

Atividade Contextualizada: 

Nesta aula de introdução aos temas do 4º bimestre, é importante retomarmos as questões tematizadas na Atividade 

Avaliativa, bem como no exercício da Semana de Estudos Intensivos (Apenas o 1A1 e o 1D2). Para muito além da resposta 

certa, é fundamental que cada um perceba o percurso e o que se vem construindo ao longo das aulas. A filosofia, como está 

sendo apresentada e praticada, é atitude, é reflexão filosófica, e assim, é radical (busca a raiz das coisas), é criteriosa (os 

critérios para dizer algo), é cuidadosa (atenta aos valores e princípios). Acredita-se que dessa forma, quem se aproxima da 

filosofia tem as condições possíveis para sair da caverna e se deparar com o mundo para além das sombras. Nestes tempos, 

de muita informação e de rápida circulação de ideias, é fundamental a postura de distanciamento para melhor analisar o 

que se vê, o que se ouve, o que se lê, o que se diz e faz. Tudo isso tem implicação prática no dia a dia, pois é no conjunto 

social que todos vivem. Assim, crianças, jovens e idosos, nos seus mais variados territórios vivem suas vidas buscando uma 

condição melhor. Neste sentido, a política se faz necessária, pois ela acaba sendo a reguladora das individualidades e da 

coletividade. É, portanto, aqui que se faz necessário tomar posição: por uma política que promova as individualidades (bens 

privados) ou por uma política que promova a coletividade (bens públicos). Daqui nascem as entidades de classe, as entidades 

sociais, os partidos políticos, e todas as demais organizações/instituições. Como disse Epicuro: ninguém está dispensado 

deste posicionamento, nem os jovens, nem os idosos. 

 

 
 
Atenção: Para a próxima aula (todas as turmas) leia no Caderno do Aluno – Currículo em Ação, P. 295. Faça em seu caderno, as 

suas anotações a partir das questões-problemas: Você já observou que, em nossa sociedade, existem algumas exigências 
morais que muitas vezes causam estranhamento em outras culturas e sociedades? Procure exemplificar. Já notou que 
alguns hábitos, que hoje são considerados naturais, foram considerados estranhos no passado? Da mesma forma, deu-
se conta de que os hábitos que hoje estranhamos foram naturais no passado? Procure exemplificar. Você acredita 
que os regimes políticos influenciam as formas de ser e estar dos seres humanos no mundo? Justifique sua resposta. 



E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 
  4º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
Disciplina Geografia Série: 1º A B C D  

Professor Fabiana Almeida Semana: 13 a 15 de outubro 

Tema da aula Atividade da S.E.I do 3º bimestre e 
devolutiva da avaliação 

Equivalente:  02 aulas 

 

Habilidades: 
(EM13CHS205) Analisar a produção de diferentes territorialidades em suas dimensões culturais, econômicas, 
ambientais, políticas e sociais, no Brasil e no mundo contemporâneo, em destaque para as culturas juvenis. 
Material de apoio: Caderno do aluno, Currículo em Ação, página 238-239. 
 
Conteúdo: Dinâmicas Demográficas 
 
1. Atividade a ser realizada:  
Retomada sobre o tema Dinâmicas demográficas brasileira. Apresentação de vídeo sobre o tema, As dinâmicas 
demográficas no Brasil https://youtu.be/MlAxt8Kn4Ac  (duração de 4 minutos),  o sugerido  vídeo trata da queda das 
taxas de natalidade, fecundidade e mortalidade infantil, como essas taxas vem se modificando, e encontram-se em 
um processo de transição, assim, ficando evidente o envelhecimento da população brasileira e o aumento da 
expectativa de vida. 
 
Responder a questão apresentada durante a aula 
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-demografia.htm 
 
1- A demografia é uma ciência que se baseia nos estudos da população em geral. O número total de indivíduos que 
habita um determinado local é chamado de? 
 
2- A dinâmica de entrada e saída de uma população é importante para a caracterização demográfica de uma 
localidade. Cite o nome dessa dinâmica? 
 

 
Atenção: A atividade que compõe a Semana de Estudo Intensivo – SEI, do terceiro bimestre, será realizada ao longo 
da aula e entregue ao professor. Os alunos que estão on-line farão a mesma atividade e deverão entregar por e-mail, 
1anogeografiaarv@gmail.com Os alunos que não fizerem no dia, deverão procurar o quanto antes a professora, 
justificando a ausência. 
 
Obs: 1º A2, 1º D1 e1º D2, ja concluíram a SEI. 
 
 

2. Apresentação da devolutiva da avaliação, do 3º bimestre, pela professora para análise e conferência das questões 

em aulas síncronas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/MlAxt8Kn4Ac
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-demografia.htm
mailto:1anogeografiaarv@gmail.com


E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

4º bimestre 
ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina HISTÓRIA Série: 1EM A B C D 

Professor ADOLFO FONTAN Semana: 13 a15 de outubro 

Tema da aula Atividade da S.E.I do 3º bimestre 
Devolutiva da avaliação bimestral 

Equivalente:  02 aulas 

 
Habilidades: 1 - (EM13CHS203) Comparar os significados de território, fronteiras e vazio (espacial, temporal e cultural) 
em diferentes sociedades, contextualizando e relativizando visões dualistas (civilização/barbárie, 
nomadismo/Sedentarismo, esclarecimento/Obscurantismo, cidade/campo, entre outras). 
 
Material de apoio: 
Caderno do aluno - Currículo em Ação, vol. 3, a partir da página 256. 
Vídeo: Formação dos Estados Modernos - https://youtu.be/vhM9F-U-X58     
 
Conteúdo: 1 - Territorialidades e juventudes. 
 
1. Atividade a ser realizada: 
Retomada sobre o tema “Territorialidades e Juventudes” e apresentação do vídeo. 
 
1 - (FUVEST) - No processo de formação dos Estados Nacionais da França e da Inglaterra podem ser identificados os 
seguintes aspectos:  
a) fortalecimento do poder da nobreza e retardamento da formação do Estado Moderno  
b) ampliação da dependência do rei em relação aos senhores feudais e à Igreja  
c) desagregação do feudalismo e centralização política  
d) diminuição do poder real e crise do capitalismo comercial  
e) enfraquecimento da burguesia e equilíbrio entre o Estado e a Igreja 
 
 
Obs.: Alunos que se encontram em aula presencial, será dado visto no caderno da atividade resolvida no dia da aula. 
Para alunos em atividades remotas enviar para o e-mail arffontan@gmail.com  
Alunos que não dispõe de internet, e não estão frequentando as aulas presenciais procurar a direção. 
 
Obs.: 1º B1, 1ºB2 e 1º A2 já concluíram a SEI. 
 
 
2. Devolutiva da Avaliação bimestral do 3º bimestre: 
 Ocorrerá com uma breve explicação sobre o tema abordado em cada uma das questões e após serão apresentadas 
as questões que os alunos deverão resolver em seus cadernos e logo em seguida será feita a sua correção e resolvidas 
as dúvidas apresentadas pelos alunos.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/vhM9F-U-X58
mailto:arffontan@gmail.com


E E DR ALFREDO REIS VIEGAS 
4º bimestre 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 
Disciplina Sociologia Série: 1EM A B C D 

Professor Damiane Petrucci de Rezende Siles Semana: 13 a 15 de outubro 

Tema da aula Atividade da S.E.I do 3º bimestre 
Devolutiva da avaliação bimestral 

Equivalente:  02 aulas 

 

Observações: 

• Em decorrência aos dias destinados ao Conselho de Classe, não foi possível desenvolver o roteiro da semana 

anterior (SEI) em todas as salas de aula, sendo assim estendendo a Semana de Estudos Intensivos para a 

semana atual. 

• Durante a semana também ocorrerá a devolutiva do resultado das provas, com revisão dos conteúdos nelas 

propostas. 

 

Habilidades: 

(EM13CHS205) Analisar a produção de diferentes territorialidades em suas dimensões culturais, econômicas, 

ambientais, políticas e sociais, no Brasil e no mundo contemporâneo, com destaque para as culturas juvenis. 

 

Conteúdo:  

O papel da juventude em contextos territoriais: central e periférico; material e virtual; profissional e acadêmico e 

cultural e político. 

Processo de gentrificação em territorialidades urbanas; xenofobia, migrações, conflitos socioespaciais e territoriais. 

 

Material de Apoio: 

Caderno do Aluno - Situação de Aprendizagem 3: 1º Momento (páginas 318 e 319) 
Link da música no YouTube https://www.youtube.com/watch?v=wlcAiWpPbvs 
 
 
 
1. Atividade a ser realizada: 
1ª Observação das imagens referentes a região de Bela Vista, área central da cidade de São Paulo, nos anos de 1935 e 
2020. 
2º Ler os textos propostos na página 318. 
3º Responda todas as questões propostas ao lado das imagens. 
4º Escute a música “Saudosa Maloca”  

5º Responda as duas questões referentes a música “Saudosa Maloca” (página 319) 

 
Atenção: Esta atividade compõe a Semana de Estudo Intensivo – SEI, do terceiro bimestre. Ela será realizada ao longo 

da aula e entregue ao professor. Os alunos que estão on-line farão a mesma atividade e deverão entregar por e-mail 

dami.petrucci@gmail.com Os alunos que não fizerem no dia, deverão procurar o quanto antes a professora, 

justificando a ausência. 

 

 

2. Devolutiva dos resultados da prova. 

https://www.youtube.com/watch?v=wlcAiWpPbvs
mailto:dami.petrucci@gmail.com

