4ª SEMANA
07 a 11/12/2020

AGENDA SEMANAL
SEGUNDA-FEIRA
GEOGRAFIA
SOCIOLOGIA
HISTÓRIA
FILOSOFIA

TERÇA-FEIRA
FILOSOFIA
GEOGRAFIA
SOCIOLOGIA
HISTÓRIA

QUARTA-FEIRA
HISTÓRIA
FILOSOFIA
GEOGRAFIA
SOCIOLOGIA

SEGUNDA-FEIRA
COMPONENTE
CURRICULAR

OBJETOS DE CONHECIMENTO

GEOGRAFIA

Geopolítica no Pós II Guerra: a
Guerra Fria.

SOCIOLOGIA

Compreensão Sociológica do
Trabalho no Modo de Produção
Socialista.

HISTÓRIA

Guerra fria: políticas de
alinhamento.

FILOSOFIA

Materialismo histórico e dialético e
a crítica ao modo de produção
capitalista.

QUINTA-FEIRA
SOCIOLOGIA
HISTÓRIA
FILOSOFIA
GEOGRAFIA

SEXTA-FEIRA
GEOGRAFIA
SOCIOLOGIA
HISTÓRIA
FILOSOFIA

DATA: 07/12/2020
OBJETOS EDUCACIONAIS DISPONÍVEIS

JÁ
ESTUDEI

http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/disciplinas/exibir/id/2
508
https://blogdoenem.com.br/guerra-fria-historia-enem/
http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/disciplinas/exibir/id/6
380
http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/disciplinas/exibir/id/6
600
https://blogdoenem.com.br/guerra-fria-historia-enem-2/
http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/disciplinas/exibir/id/4
875

HABILIDADES
Geografia – Habilidade - H15 - Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo
da história.
Sociologia – Habilidade - H18 - Analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas e suas implicações
socioespaciais.
História - Habilidade - H15 - Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo
da história.
Filosofia - H11 - Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço.

TERÇA-FEIRA
COMPONENTE
CURRICULAR
FILOSOFIA
GEOGRAFIA
SOCIOLOGIA
HISTÓRIA

DATA: 08/12/2020

OBJETOS DE CONHECIMENTO

OBJETOS EDUCACIONAIS DISPONÍVEIS

JÁ
ESTUDEI

Modo de produção capitalista:
https://blogdoenem.com.br/pensamento-atual-karl-marx/
críticas ao modelo.
Sociedade Sustentável.

http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/disciplinas/exibir/id/
7191
https://blogdoenem.com.br/desenvolvimento-sustentavel/

Modo de Produção Socialista. https://blogdoenem.com.br/marx-filosofia-enem/
África descolonizada.

http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/disciplinas/exibir/id/
5089

HABILIDADES
Filosofia - Habilidade – H07 - Identificar os significados histórico-geográficos das relações de poder entre as nações.
Geografia – Habilidade – H30 - Avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas diferentes
escalas.
Sociologia – Habilidade – H07 - Identificar os significados histórico-geográficos das relações de poder entre as nações.
História - Habilidade - H13 - Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rupturas em
processos de disputa pelo poder.

QUARTA-FEIRA
COMPONENTE
CURRICULAR
HISTÓRIA
FILOSOFIA
GEOGRAFIA
SOCIOLOGIA

DATA: 09/12/2020

OBJETOS DE CONHECIMENTO

OBJETOS EDUCACIONAIS DISPONÍVEIS

Descolonização da África:
conflitos e disputas étnicas.
Introdução à Filosofia
Contemporânea.

JÁ
ESTUDEI

https://blogdoenem.com.br/africa-divisao-territorial/

http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/disciplinas/exibir/id/
6971
http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/disciplinas/exibir/id/
Consciência Ecológica –
5597
https://blogdoenem.com.br/biologia-enem-lixoMovimentos e Conferências
descartaveis/
http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/disciplinas/exibir/id/
O Trabalho no Mundo Socialista.
7497

HABILIDADES
História – Habilidade - H15 - Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo
da história.
Filosofia – Habilidade - H03 - Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos.
Geografia – Habilidade – H29 - Reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, relacionandoos com as mudanças provocadas pelas ações humanas.
Sociologia – Habilidade – H22 - Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas legislações
ou nas políticas públicas.

QUINTA-FEIRA
COMPONENTE
CURRICULAR
SOCIOLOGIA
HISTÓRIA
FILOSOFIA
GEOGRAFIA

DATA: 10/12/2020

OBJETOS DE CONHECIMENTO

OBJETOS EDUCACIONAIS DISPONÍVEIS

JÁ
ESTUDEI

Ordem e Conflito: duas
https://www.youtube.com/watch?v=hJdgc8pcIuo
perspectivas sobre as cidades.
Revolução de 1930.
Introdução à Filosofia
Contemporânea: crise da
razão.
A poluição dos Recursos
Hídricos.

http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/disciplinas/exibir/id/
5078
https://blogdoenem.com.br/filosofia-contemporanea/
http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/disciplinas/exibir/id/
7309

HABILIDADES
Sociologia – Habilidade - H18 - Analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas e suas implicações
socioespaciais.
História – Habilidade - H15 Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da
história.
Filosofia - Habilidade – H10 - Reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a importância da
participação da coletividade na transformação da realidade histórico-geográfica.
Geografia – Habilidade – H29 - Reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, relacionandoos com as mudanças provocadas pelas ações humanas.

SEXTA-FEIRA
COMPONENTE
CURRICULAR
GEOGRAFIA
SOCIOLOGIA
HISTÓRIA
FILOSOFIA

DATA: 11/12/2020

OBJETOS DE CONHECIMENTO

OBJETOS EDUCACIONAIS DISPONÍVEIS

Escassez de Água no Século XXI.
As cidades sob novas
perspectivas.
Revolução de 1930: governo
provisório e constitucional de
Vargas.
Filosofia: o século XX e a crise da
razão.

JÁ
ESTUDEI

https://www.youtube.com/watch?v=1RLhXg_7bKw
https://www.youtube.com/watch?v=whzMQRWac6Q
https://blogdoenem.com.br/historia-enem-republica-velha/
http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/disciplinas/exibir/id/6
971

HABILIDADES
Geografia – Habilidade - H16 - Identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na organização do trabalho e/ou
da vida social.
Sociologia – Habilidade - H20 - Selecionar argumentos favoráveis ou contrários às modificações impostas pelas novas
tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho.
História – Habilidade - H07 - Identificar os significados histórico-geográficos das relações de poder entre as nações.
Filosofia – Habilidade - H10 - Reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a importância da
participação da coletividade na transformação da realidade histórico-geográfica.

