
 

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

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

Disciplina FILOSOFIA Série: 3EM A B C  

Professor JORGE ALVES DE OLIVEIRA Semana: 13 a 15 outubro 

Tema Características dos tipos de discurso - o discurso 
científico e as concepções de liberdade – Transição de 
bimestre 

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. 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: 

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. 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 identificar e fazer uma leitura de mundo, algo que remonta aos tempos do mito. 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, no uso da linguagem, 

no uso da palavra que diga, traduza o mundo. O discurso da ciência é posto como aquele que melhor faz esta tradução, ainda 

que receba críticas quanto a limitação da própria linguagem, pois nem sempre encontramos ou temos aquela palavra para 

dizer sobre algo ou alguém. Nesse sentido, nos é apontado um compromisso para que essa leitura de mundo seja cada vez 

mais aperfeiçoada, para que num segundo momento, o do uso da palavra, nos aproximemos mais do mundo. O que ocorre 

com o texto lido na SEI sobre a escola, o futuro e os jovens ampliando ou negando-lhes o seu futuro. Lembrando que tudo 

isso é tarefa pessoal, mas passa fundamentalmente, pelo grupo social. É com ele, que a leitura se incorpora e ganha sentido, 

ganha significados. 

 

Atenção: Para a próxima aula, peço que leiam no Caderno do Aluno – São Paulo faz Escola, Vol. 2, P. 188-189. Faça em seu caderno, 

as suas anotações a partir da proposta do livro. Vamos buscar elementos de figuras de linguagem, tais como metáforas, 
analogias entre outras, transitando assim entre a filosofia e a linguagem. 
 

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/


 

E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 
3º bimestre 

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

Professor Fabiana Almeida Semana: 13 a 15 outubro 

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

Equivalente: 02 aulas 

 
Habilidades: 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, São Paulo faz Escola, volume 3, página 145. 
 
Conteúdo: 
Continente africano 
 
Instrumentos de aprendizagens: 
Retomada sobre o continente africano 
 
1. Apresentação de vídeo sobre o tema “Viva África: Os contrastes africanos https://youtu.be/xX7eg7T5uNk. O 
vídeo trata do Continente Africano e seus contrastes. Um continente dividido entre a pobreza e o desenvolvimento, 
a vida selvagem e o crescimento urbano. 
Responder as questões apresentadas durante a aula 

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-as-caracteristicas-continente-

africano.htm 

1- Indique a cor que representa o continente africano no mapa-múndi. 

2- Os noticiários sobre o continente africano, na maioria das vezes, destacam os problemas sociais, os conflitos étnicos, 

a fome, as doenças, entre outros fatores negativos. No entanto, esse continente possui muitas belezas naturais, além 

de apresentar grande diversidade cultural. Aponte as principais características naturais e culturais da África. 

 
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, 3anoarvgeografia@gmail.com Os alunos que não fizerem no dia, deverão procurar o quanto antes a 
professora, justificando a ausência. 
 
 
2. Apresentação da devolutiva da avaliação, do 3º bimestre, pela professora para análise e conferência das 
questões 

 
 
 

 
 

 

  

https://youtu.be/xX7eg7T5uNk
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-as-caracteristicas-continente-africano.htm
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-as-caracteristicas-continente-africano.htm
mailto:3anoarvgeografia@gmail.com


 

DR ALFREDO REIS VIEGAS 
3º bimestre 

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

Professor ADOLFO FONTAN Semana: 13 a 15 outubro 

Tema da aula Devolutiva da avaliação bimestral Equivalente: 02 aulas 

 
Habilidades: 
1. Interpretar realidades histórico-sociais a partir de conhecimentos sobre a economia e as práticas sociais e culturais. 
2. Compreender a bipolarização mundial e o armamento atômico. 
 
Conteúdo: 
1. Neocolonização 
2. Bipolarização mundial. 
 
Material de apoio: 
1. Caderno do Aluno SP faz Escola, partir da página 163. 
2. Vídeo: “Neocolonialismo” - https://youtu.be/RyxJrzboo1I  
 

Atividade a ser realizada: 

Será feita a devolutiva da avaliação bimestral do 3º bimestre. Ocorrerá com uma breve explicação sobre o tema 

abordado em cada uma das questões, referente às habilidades, apresentação do vídeo que abrange as habilidades, 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.  

 

 

 
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. 
 
 

 

  

https://youtu.be/RyxJrzboo1I
mailto:dolfisfontan@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 15 outubro 

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

Equivalente: 02 aulas 

 

Habilidades: 

Compreender o conceito geral de Estado e suas formas. 

 

Conteúdo:  

Qual é a organização política do Estado Brasileiro 

O que é não cidadania? 

 

Material de apoio: 

Caderno do Aluno - 2º e 3º Momento (páginas 211 e 213)  
 
Atividade a ser realizada: 
A legislação é um elemento de sustentação para a cidadania. É por meio das leis que os direitos são garantidos e da 
mesma forma por meio destas, surgem deveres a serem cumpridos. Levantemos a questão: A lei é para quem?  
Nesta aula, abordaremos a “não cidadania” a partir do conteúdo proposto no Momento 2 e 3. 
1° Leitura dos textos propostos na página 211 (Momento 2) 
2º Fazer os exercícios propostos na página 212 (Momento 3) 
                                  
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. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

mailto:dami.petrucci@gmail.com

