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

ROTEIRO PARA ATIVIDADES SEMANAIS 
Disciplina FILOSOFIA Série: 2EM A B C  

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

Tema Atividade da Semana de Estudo Intensivo - SEI Equivalente: 02 aulas 

 
Habilidades: 

1. Identificar práticas de humilhação social. 
2. Identificar e criticar práticas de racismo. 
 
Conteúdo: 
Filosofia Política e Ética – Humilhação, Velhice e Racismo 
 
Atividade Contextualizada; 
A atividade abaixo, compõe a participação da filosofia na Semana de Estudos Intensivo. Neste momento, o foco é 
aprofundar as duas habilidades de identificação e análise sobre a humilhação e o racismo. 
 
Atividade a ser realizada: 
1. Escolha uma programação da qual você participa. Exemplos: uma série, práticas esportivas, igrejas, outros. 
Identifique nesta programação: 
A. Qual é a ideia central que deseja transmitir? 
B. Quem são os personagens centrais ou então, que, são as lideranças? 
C. Qual é o perfil desses personagens centrais, ou dessas lideranças? São crianças, são jovens, são adultos (média de 
idade)? São brancos, são negros, são indígenas, outros? A qual gênero elas se encaixam? 
 
2. Considerando os estudos e as análises sobre: critérios, preconceito, racismo, humilhação, e em especial, a estrutura 
o que os itens acima e suas respostas revelam?  
 
Atenção 1. 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 jorgealveso@prof.educacao.sp.gov.br Os alunos que não fizerem no dia, deverão procurar o quanto antes o 
professor, justificando a ausência. 
 
 
Atenção 2. Para a próxima aula procure realizar esta a atividade. Leia no Caderno do Aluno – Currículo em Ação, P. 188. Faça em 

seu caderno, as suas anotações a partir do tema Desafios éticos contemporâneos: a ciência e a condição humana. De que 
forma os avanços tecnológicos vêm encaminhando a sua rotina, os seus saberes, a sua forma de ver o mundo? Por 
que se fala tanto na necessidade de reciclar? O uso exagerado de agrotóxicos é realmente necessário? Você vê alguma 
ligação deste tema e questionamentos com a discussão sobre a estrutura e a mais valia trazida por Karl Marx? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jorgealveso@prof.educacao.sp.gov.br


E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 
  4º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
Disciplina Geografia Série: 2º A B C  

Professor Fabiana Almeida Semana: 13 a 15 de outubro 

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

Equivalente:  02 aulas 

 

Habilidade: Associar as manifestações culturais dos diferentes grupos étnicos que compõem a matriz brasileira do 
presente aos processos históricos de sua formação cultural. 
 
Material de apoio: Caderno do aluno, São Paulo faz Escola, Vol. 2. Página 132 
 
Conteúdo:  Matrizes Culturais Brasileiras 
 
Atividades a serem realizadas 
Retomada sobre as matrizes culturais brasileiras 
Apresentação de vídeo sobre o tema, BNCC: Entenda quais são as matrizes culturais do Brasil 
https://youtu.be/T54HgMsN1aM (duração de 8 minutos), esse vídeo trata do conhecimento das matrizes culturais 
brasileiras em suas tradições, em manifestações culturais, contemporâneas, reelaborando-as nas criações em artes 
visuais, dança, música. 
 
Responder as questões apresentadas durante a aula 
 
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-composicao-etnica-brasil.htm 
1- O Brasil é conhecido por ser um país multiétnico. São colocados como os principais elementos formadores da nação 
brasileira? 
2- Os grupos de origem europeia que constituem a atual população brasileira tiveram origens, motivações e história 
distintas no país.  Os primeiros grupos europeus vieram para o Brasil logo no início da colonização do país e outros 
aportaram aqui apenas no século passado. 
Faça uma lista dos grupos humanos de origem europeia estão listados abaixo. 
Apresentação da devolutiva da avaliação, do 3º bimestre, pela professora para análise e conferência das questões 

em aulas síncronas. 

Obs: Os alunos 2º C1, 2ºA1 e 2ºA2 já concluíram a SEI. 
 
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, 

2anoarvgeografia@gmail.com Os alunos que não fizerem no dia, deverão procurar o quanto antes a professora, 

justificando a ausência. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://youtu.be/T54HgMsN1aM
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-composicao-etnica-brasil.htm
mailto:2anoarvgeografia@gmail.com


E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

4º bimestre 
ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina HISTÓRIA Série: 2EM A B C  

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: Reconhecer a influência do pensamento iluminista em diferentes campos do conhecimento humano. 
 
Conteúdo: 
O Iluminismo 
 

Material de Apoio: 

Vídeo: O Iluminismo - https://youtu.be/38nXx7z8xUA 

 

1. Atividade a ser realizada:  

1 - O pensamento iluminista influenciou vários movimentos sociais que ocorreram no século XVIII. Qual das 
alternativas abaixo apresenta movimentos sociais que receberam influência dos ideais do Iluminismo?  

A - Revolução Russa, Revoltas Camponesas na Idade Média.  

B - Revolução Farroupilha, Guerra Civil Espanhola.  

C - Independências das colônias africanas, Guerra Civil dos Estados Unidos.  

D - Revolução Francesa, Independência dos Estados Unidos e Inconfidência Mineira. 

 
 
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 dolfisfontan@gmail.com  
Alunos que não dispõe de internet, e não estão frequentando as aulas presenciais procurar a direção. 
 
 
Obs.: 2ºA1, 2ºA2, 2ºB1 já concluíram a SEI. 
 
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/38nXx7z8xUA
mailto:dolfisfontan@gmail.com


E E DR ALFREDO REIS VIEGAS 
4º bimestre 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 
Disciplina Sociologia Série: 2EM A B C 

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

Tema da aula Atividade da Semana de Estudos 
Intensivos e Devolutiva da Avaliação 

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: 
Identificar as transformações no mundo do trabalho: as mudanças no processo e na organização do trabalho 
Conteúdo: Qual a importância do trabalho na vida social brasileira. 

 

Material de Apoio: 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): Saiba o que é. 
https://www.youtube.com/watch?v=xHeimJk8YoQ 

 

Atividade a ser realizada: 
1º Assistir o vídeo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): Saiba o que é. 
2º Responda as questões a seguir, no caderno. 

a- Trace um panorama dos motivos que levam as crianças deixarem de estudar para ir trabalhar. 
b- Quais são as consequências de se começar a trabalhar ainda na infância? 
c- Qual a importância do ECA no combate ao trabalho infantil?   

                    
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. 
 
 

 
 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xHeimJk8YoQ
mailto:dami.petrucci@gmail.com

