7ª SEMANA
04 a 08/01/2021

AGENDA SEMANAL
SEGUNDA-FEIRA
GEOGRAFIA
SOCIOLOGIA
HISTÓRIA
FILOSOFIA

TERÇA-FEIRA
FILOSOFIA
GEOGRAFIA
SOCIOLOGIA
HISTÓRIA

QUARTA-FEIRA
HISTÓRIA
FILOSOFIA
GEOGRAFIA
SOCIOLOGIA

SEGUNDA-FEIRA

QUINTA-FEIRA
SOCIOLOGIA
HISTÓRIA
FILOSOFIA
GEOGRAFIA

SEXTA-FEIRA
GEOGRAFIA
SOCIOLOGIA
HISTÓRIA
FILOSOFIA

DATA: 04/01/2021

COMPONENTE
CURRICULAR

OBJETOS DE CONHECIMENTO

GEOGRAFIA

Geopolítica

http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/disciplinas/exibir/i
d/6476

SOCIOLOGIA

Alienação do Trabalhador.

http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/disciplinas/exibir/i
d/6470

HISTÓRIA

Ascensão do nazifascismo na
Europa.

FILOSOFIA

Estética: uma problemática
filosófica

OBJETOS EDUCACIONAIS DISPONÍVEIS

JÁ
ESTUDEI

http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/disciplinas/exibir/i
d/5087
https://blogdoenem.com.br/segunda-guerra-mundialsimulado-enem-online-de-historia-para-voce-estudar/
http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/disciplinas/exibir/i
d/5585
https://blogdoenem.com.br/filosofia-enem-arte-estetica/

HABILIDADES
H07 - Identificar os significados histórico-geográficos das relações de poder entre as nações.
H18 - Analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas e suas implicações socioespaciais.
H09 - Comparar o significado históricogeográfico das organizações políticas e socioeconômicas em escala local, regional
ou mundial.
Filosofia – H03 - Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos.

TERÇA-FEIRA
COMPONENTE
CURRICULAR

FILOSOFIA

GEOGRAFIA
SOCIOLOGIA

HISTÓRIA

DATA: 05/01/2021

OBJETOS DE CONHECIMENTO

OBJETOS EDUCACIONAIS DISPONÍVEIS

JÁ
ESTUDEI

http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/disciplinas/exibir/id/
5156
http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/disciplinas/exibir/id/
Vontade e a existência trágica
8300
https://blogdoenem.com.br/o-super-homem-de-nietzschefilosofia-enem/

Geopolítica: conflitos no
mundo
Brasil: crise e a nova ordem
internacional
Estado Novo no Brasil

https://blogdoenem.com.br/xenofobia-racismo-europa/
http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/disciplinas/exibir/id/
7404
http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/disciplinas/exibir/id/
5087
https://blogdoenem.com.br/segunda-guerra-mundialsimulado-enem-online-de-historia-para-voce-estudar/

HABILIDADES
Filosofia - Habilidade – H1 - Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço.
Geografia – Habilidade - H07 - Identificar os significados histórico-geográficos das relações de poder entre as nações.
Sociologia – Habilidade – H09 - Comparar o significado histórico-geográfico das organizações políticas e
socioeconômicas em escala local, regional ou mundial.
História - Habilidade – H22 - Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas legislações
ou nas políticas públicas.

QUARTA-FEIRA
COMPONENTE
CURRICULAR

DATA: 06/01/2021

OBJETOS DE CONHECIMENTO

OBJETOS EDUCACIONAIS DISPONÍVEIS

HISTÓRIA

Período republicano no Brasil.

FILOSOFIA

Disciplina, Biopoder e Biopolítica
em Foucault.

GEOGRAFIA

Aspectos demográficos do Brasil.

SOCIOLOGIA

Modernização, Transformação e
Justiça Social.

JÁ
ESTUDEI

http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/disciplinas/exibir/i
d/5930
https://blogdoenem.com.br/republica-espada-governomilitar/
http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/disciplinas/exibir/i
d/8520
https://blogdoenem.com.br/foucault-verdade-e-poderfilosofia-enem/
http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/disciplinas/exibir/i
d/6602
http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/disciplinas/exibir/i
d/4611

HABILIDADES
História – Habilidade – H24 - Relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades.
Filosofia – Habilidade - H07 - Identificar os significados histórico-geográficos das relações de poder entre as nações.
Geografia – Habilidade – H26 - Identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos e as relações da
vida humana com a paisagem.
Sociologia – Habilidade - H14 - Comparar diferentes pontos de vista, presentes em textos analíticos e interpretativos,
sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica acerca das instituições sociais, políticas e econômicas.

QUINTA-FEIRA

DATA: 07/01/2021

COMPONENTE
CURRICULAR

OBJETOS DE CONHECIMENTO

SOCIOLOGIA

Sociologia: conceitos.

HISTÓRIA

Período republicano: a
República das Espadas.

FILOSOFIA

O mito e suas funções.

GEOGRAFIA

Aspectos demográficos do
mundo.

OBJETOS EDUCACIONAIS DISPONÍVEIS

JÁ
ESTUDEI

http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/disciplinas/exibir/i
d/4509
http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/disciplinas/exibir/i
d/5930
https://blogdoenem.com.br/republica-espada-governomilitar/
http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/disciplinas/exibir/i
d/7965
http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/disciplinas/exibir/i
d/6094
https://blogdoenem.com.br/demografia-geografia-enem2/

HABILIDADES
Sociologia – Habilidade – H03 - Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos.
História – Habilidade - H15 Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo
da história.
Filosofia - Habilidade - H02 - Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas.
Geografia – Habilidade - H18 - Analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas e suas implicações
socioespaciais.

SEXTA-FEIRA
COMPONENTE
CURRICULAR
GEOGRAFIA
SOCIOLOGIA
HISTÓRIA
FILOSOFIA

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Sociedade Sustentável.

DATA: 08/01/2021
OBJETOS EDUCACIONAIS DISPONÍVEIS

JÁ
ESTUDEI

http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/disciplinas/exibir/i
d/7191
https://blogdoenem.com.br/desenvolvimentosustentavel/
https://blogdoenem.com.br/surgimento-da-sociologia/

Sociologia: objetos de estudo.
O fim do sistema escravista no
http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/disciplinas/exibir/i
Brasil: a vida dos (as) recém
d/2491
libertos(as).
Do mithos ao logos: a origem da http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/conteudo/exibir/609
4
filosofia.

HABILIDADES
Geografia – Habilidade – H29 - Reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico,
relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações humanas.
Sociologia – Habilidade - H03 - Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos.
História – Habilidade – H13 - Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rupturas
em processos de disputa pelo poder.
Filosofia – Habilidade - H03 - Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos.

