
 

E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 
 

ROTEIRO DA SEI (SEMANA DE ESTUDOS INTESIVOS) 
 

Disciplina FILOSOFIA Série: 1EM A B C D 

Professor JORGE ALVES DE OLIVEIRA Semana: 04 A 08 out 

Indicador Atividade da Semana de Estudos Intensivos Ano: 2021 

 
Habilidade (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. 
 
Conteúdo: 
Territorialidade e Juventudes – As concepções de infância, juventude e velhice na tradição filosófica e as suas problemáticas no 
Brasil Contemporâneo 
 
Atividade a ser realizada: 
1. Como as crianças vivem a sua infância? 
 
Leia o texto, que traz uma análise filosófica sobre a infância: 
A Primeira Parte preocupa-se em mostrar de onde surgiu a ideia de infância; especificamente quais eram, a princípio, as condições 
de comunicação que tornaram a infância desnecessária e depois tornaram-na inevitável. A Segunda Parte nos instala nos tempos 
modernos e tenta mostrar como a passagem do mundo de Gutenberg para o de Samuel Morse transformou a infância, enquanto 
estrutura social, em algo insustentável e, na verdade, despropositado. 
POSTMAN, Neil. O desaparecimento da infância. Tradução de Suzana Menescal de Alencar Carvalho e José Laurenio de MeIo. - Rio de Janeiro: Graphia, 1999 

 
A partir da sua realidade (do seu território/de onde você vive) faça os seus comentários. 
 

A. Se sua análise foi positiva: indique quais os fatores que favorecem a boa vida destas crianças. 
B. Se foi negativa: quem são os responsáveis por promover os prejuízos às crianças e quem deve agir em favor delas. 

 
 
Atividade a ser realizada: 
2. Como os jovens vivem a sua juventude? 
 
Leia o texto, que traz uma análise filosófica que pode ser referida à juventude: 
 
Sócrates questiona Hipócrates sobre as razões que o motivam a se submeter ao ensino de Protágoras. “Dize-me, Hipócrates, estás 
disposto a procurar Protágoras e a dar-lhe dinheiro em troca dos cuidados que te dispensar; mas sabes tu quem procuras e o que 
desejas aprender?” No episódio, Hipócrates pretendia confiar-se a Protágoras, que era um dos maiores, entre os sofistas. Na ótica 
de Sócrates e de outros, os sofistas não eram benquistos, e era preciso estar-se atento ao que pretendiam ensinar. 
“Um sofista, Hipócrates, não é uma espécie de mercador e de traficante das virtualhas de que a alma se alimenta? (...) 
“Mas a alma, Sócrates, de que se alimenta”? “De ciências, suponho eu; mas é preciso muito cuidado, amigo, para que o sofista, 
ao vender sua mercadoria, não nos engane como os que negociam com os alimentos do corpo, mercadores e retalhistas (...) 
Acautela-te, rapaz, não arrisques num lançamento de dados o que tens de mais caro, pois o perigo é muito maior na compra das 
ciências que na compra dos alimentos.” (PLATÃO. Protágoras. Tradução, Introdução e Notas de Ana da Piedade Elias Pinheiro. Lisboa: Relógio D`Água 

Editores, 1999) 
 

A partir da sua realidade (do seu território/de onde você vive) faça os seus comentários. 
 

A. Se sua análise for positiva: indique quais os fatores que favorecem a boa vida destes jovens. 
B. Se for negativa: quem são os responsáveis por promover os prejuízos a esses jovens e quem deve agir em favor deles. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Atividade a ser realizada: 
3. Como os idosos vivem a sua velhice? 
 
Leia o texto, que traz uma análise filosófica que pode ser referida à velhice: 
 

Ninguém, quando jovem, deixe de filosofar. Nem quando velho, se canse filosofando. Pois ninguém é jovem 

demais nem demasiado evlho para fazer algo em favor de sua saúde espeiritual. 
EPICURO - Carta Sobre a Felicidade. Disponível em < Epicuro - Carta Sobre a Felicidade (abdet.com.br) >. Acesso em 20 de agosto de 2021. 

 
 
A partir da sua realidade (do seu território/de onde você vive) faça os seus comentários. 
 

A. Se sua análise for positiva: indique quais os fatores que favorecem a boa vida destes idosos. 
B. Se for negativa: quem são os responsáveis por promover os prejuízos a esses idosos e quem deve agir em favor deles. 

 
 
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, 
jorgealveso@professor.educacao.sp.gov.br. Os alunos que não fizerem no dia, deverão procurar o quanto antes o professor, 
justificando a ausência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://abdet.com.br/site/wp-content/uploads/2014/11/Carta-Sobre-a-Felicidade.pdf
https://abdet.com.br/site/wp-content/uploads/2014/11/Carta-Sobre-a-Felicidade.pdf
mailto:jorgealveso@professor.educacao.sp.gov.br


E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 
 

ROTEIRO DA SEI (SEMANA DE ESTUDOS INTESIVOS) 
 

Disciplina Geografia Série: 1EM A B C D 

Professor Fabiana Almeida santos Semana: 04 A 08 out 

Indicador Atividade da Semana de Estudos Intensivos Ano: 2021 

 
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. 
 
Conteúdo: Dinâmicas Demográficas 
 
Atividade a ser realizada:  
Será a retomada do tema Dinâmicas Demográficas Brasileira, por meio da apresentação de vídeo com o mesmo nome: 
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 as questões apresentadas 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? 
3- A dinâmica de entrada e saída de uma população é importante para a caracterização demográfica de uma 
localidade. Como é conhecida essa dinâmica? 
4- A demografia é uma ciência muito importante, entre outros. Por ela o que se pode analisar? 
5- O século XX ficou marcado por profundas mudanças demográficas em nível mundial. Qual fator que influenciou a 
demografia nesse período? 
 
 
 
 
 
 
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, 

1anogeografiaarv@gmail.com Os alunos que não fizerem no dia, deverão procurar o quanto antes a professora, justificando 

a ausência. 
 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/MlAxt8Kn4Ac
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-demografia.htm


E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 
 

ROTEIRO DA SEI (SEMANA DE ESTUDOS INTESIVOS) 
 

Disciplina HISTÓRIA Série: 1EM A B C D 

Professor ADOLFO FONTAN Semana: 04 A 08 out 

Indicador Atividade da Semana de Estudos Intensivos Ano: 2021 

 

Habilidades: Compreender a bipolarização mundial e o armamento atômico. 
 
Conteúdo: 1 – O mundo pós-Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria 
 

Atividade a ser realizada:  

1. (IFC - adaptado) Disputando áreas de influência em várias regiões do mundo, soviéticos e estadunidenses geraram 
um período de graves tensões políticas, que ficou conhecido como Guerra Fria. Entre os principais alvos dos governos 
dos Estados Unidos e da União Soviética, nesse período, estavam os países subdesenvolvidos, como eram então 
chamadas as nações mais pobres da América Latina, da Ásia e da África. O período foi marcado por guerras em algumas 
regiões do planeta, alianças militares supranacionais, corrida militar nuclear armamentista e corrida espacial. 

Fonte: COTRIM, G. História global. São Paulo: Saraiva, 2016, p.148. 
 
Sobre a guerra fria, analise as seguintes afirmativas: 
I. A Guerra da Coreia (1950-1953) determinou a seguinte divisão: Coreia do Norte socialista e Coreia do Sul capitalista. 
II. Os Estados Unidos foram os primeiros a produzir e utilizar armas nucleares. 
III. A corrida espacial foi marcada pelo pioneirismo soviético. A União Soviética foi o primeiro país a lançar um satélite 
artificial denominado Sputnik. 
IV. No período da Guerra Fria surgiu a Internet, que, no início, era restrita aos militares estadunidenses. 
V. Durante a Guerra Fria, ocorreu a Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos, contando com o apoio do Vietnã do Sul, em 
1975, conseguiram unificar o país por meio do socialismo, criando a República Democrática do Vietnã. 
 
Assinale a alternativa CORRETA referente às afirmativas anteriores. 
a) Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas a afirmativa IV está errada. 
d) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
 
 
 
 
 
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, 

arffontan@gmail.com Os alunos que não fizerem no dia, deverão procurar o quanto antes o professor, justificando a ausência.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:arffontan@gmail.com


 
             

E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 
 

ROTEIRO DA SEI (SEMANA DE ESTUDOS INTESIVOS) 
 

Disciplina SOCIOLOGIA Série: 1EM A B C D 
Professor DAMIANE PETRUCCI DE REZENDE SILES Semana: 04 A 08 out 

Indicador Atividade da Semana de Estudos Intensivos Ano: 2021 

 
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?  
Neste exercício, está em destaque as abordagens sobre 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

