
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 
                                         
      ROTEIRO DA SEI (SEMANA DE ESTUDOS INTESIVOS) 
 

Disciplina FILOSOFIA Série: 3EM A B C D 

Professor JORGE ALVES DE OLIVEIRA Semana: 04 A 08 out 

Indicador Atividade da Semana de Estudos Intensivos Ano: 2021 

Habilidades: 
1. Discutir o conceito de liberdade, destacando questões associadas a diferentes entendimentos sobre ser livre. 
2. Elaborar hipóteses e questões a partir de leituras e debates realizados. 
 
Conteúdo: 
Características do discurso filosófico – Comparação com o discurso científico e as três Concepções de Liberdade 

 
Atividade a ser realizada: 
 
Texto: Qual é a importância do empreendedorismo na escola? 
A missão da escola, além de preparar os estudantes para o mercado de trabalho, é formar cidadãos críticos e 
conscientes, que possam contribuir como agentes de mudança na sociedade. 
O sistema atual de educação tem um foco na passagem de conteúdo para os alunos e na medição do quanto esse 
conteúdo foi assimilado. 
Do ponto de vista da qualificação técnica, necessária para a obtenção de um bom emprego, essa abordagem está 
correta. Por outro lado, ela pode não desenvolver um conjunto de habilidades que tornariam o aluno apto a viver em 
uma sociedade cada vez mais rápida e digital. 
Para piorar a situação, ao chegar ao mercado, esse aluno descobre que essas habilidades serão cobradas dele, tais 
como adaptação a mudanças, autoconfiança, trabalho em equipe, planejamento, criatividade, além de várias outras 
que irão depender da profissão escolhida. 
Essas mesmas habilidades também são essenciais aos empreendedores, que muitas vezes precisam desenvolvê-las 
“na marra” ao abrir uma empresa. 
A proposta da educação empreendedora é incluir atitudes e disciplinas no currículo escolar visando desenvolver essas 
habilidades. Assim, quando chegarem ao mercado, os estudantes poderão aplicar esse conhecimento não só como 
empreendedores, mas também como executivos, autônomos, empregados ou servidores públicos. 
Dessa forma, eles serão profissionais preparados para conviver no ambiente atual de constante transformação devido 
às novas tecnologias. Essa é a importância do empreendedorismo na educação. 
 
Questão 1. Analise o texto considerando em que base se assentam a sua argumentação e identifique a que tipo de 
discurso ele pertence. 
 
Questão 2. Analise o texto buscando localizar situações que impliquem na ampliação ou negação da liberdade do 
estudante. Lembre das três concepções de liberdade – determinismo, libertarismo, dialética.   

 
 

 
 
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. 
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E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 
 

ROTEIRO DA SEI (SEMANA DE ESTUDOS INTESIVOS) 

 
Disciplina Geografia Série: 3EM A B C D 

Professor Fabiana Almeida Santos Semana: 04 A 08 out 

Indicador Atividade da Semana de Estudos Intensivos Ano: 2021 

 
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. 
 
 
Conteúdo: Continente africano 
 
 

Atividade a ser realizada:  

Será a retomada dos apontamentos sobre o continente africano, por meio, da apresentação de vídeo com o tema: 
Viva África: Os contrastes africanos https://youtu.be/xX7eg7T5uNk. O vídeo trata sobre Continente africano e seus 
contrastes em um território 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- Marque o item que apresenta apenas países africanos. 
a) Nigéria, Jamaica e África do Sul 
b) Madagáscar, Angola e Argélia 
c) Haiti, Somália e Zâmbia 
d) Camarões, Egito e Trinidade e Tobago 
e) Paquistão, Marrocos e Costa do Marfim 
 
3- Qual é o maior país produtor de petróleo da África do Norte, cuja exploração é feita no 
deserto do Saara? 
 
4- 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. 
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E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 
 

ROTEIRO DA SEI (SEMANA DE ESTUDOS INTESIVOS) 
 

Disciplina HISTÓRIA Série: 3EM 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 

profsadolfo@gmail.com Os alunos que não fizerem no dia, deverão procurar o quanto antes o professor, justificando a ausência.  
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E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

 
ROTEIRO DA SEI (SEMANA DE ESTUDOS INTESIVOS) 

 
 

Disciplina SOCIOLOGIA Série: 3EM 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: 

(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 
 
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. 
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