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ATIVIDADES: Se o professor(a) te pedir uma 

atividade em folha separada, não se esqueça: 

 

Devem ser entregues contendo: 

 Uma folha separada por cada matéria. 

 Nome completo do aluno com a série. 

 Nome do professor da disciplina. 

 Data. 

 

Ou.... responda as atividades na apostila: CONTRUINDO APRENDIZAGENS 

(caderno azul). 

 

Português  

A Constituição de 1988 e a cidadania que nos foi negada 

10/08/2020 em Artigos e Reflexões, Guest Post Fonte: Por Erika Verling, enviado para o Portal Geledés 

 
Protesto em Curitiba contra os cortes na educação pública (Arquivo Portal Periódico/Divulgação) 

Exemplo: Português 

Aluno:___________Série____ 

Professor(a)_______Data:___ 

Atividade:________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
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O acesso à educação no Brasil é um problema antigo que começa com a falta de vagas em 

creches e se estende até o difícil processo de aprovação em uma universidade pública. Segundo o 

último Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) feito em 2010, 

existem no Rio de Janeiro cerca de 30 mil moradores de favelas com mais de 15 anos que são 

analfabetos.  

Saber ler e escrever vai além de entender letras e números. É preciso desenvolver a 

capacidade de compreender textos e fazer cálculos matemáticos, caso contrário, a carência dessas 

habilidades pode gerar analfabetos funcionais. 

Quem mais sofre com o descaso é a população negra moradora de favela por ser refém de 

diversos fatores que provém do racismo e da desigualdade social. Entre eles podemos citar o fato de 

que muitos jovens precisam começar a trabalhar muito cedo para complementar a renda familiar.  

Por trás dessa omissão a um direito básico que é a educação, existem questões que devem 

ser repensadas. O déficit na educação auxilia a manter pessoas pobres no lugar que o racismo 

estrutural construiu: A área periférica da sociedade. Sem educação de qualidade não se constrói 

senso crítico. Sem senso crítico é impossível problematizar a própria realidade.  

Para o governo é interessante manter a maior parte da população na alienação para que 

consigam manter o negro fora dos espaços pensantes, e, por consequência, fora dos cargos 

decisores. Dessa forma, garante-se a manutenção de espaços majoritariamente brancos que 

seguem defendendo os interesses dos ricos e reforçando a desigualdade social onde brancos 

ocupam cargos de destaque e negros seguem subalternos. 

Segundo os dados do IBGE, em 2015 apenas 34% das vagas em universidades brasileiras 

eram ocupadas por negros mesmo com a lei de acesso por cotas raciais em vigor. A lei de cotas 

ainda é muito criticada porque insere o negro em um espaço que anteriormente era destinado 

exclusivamente a brancos.  

A romantização de casos em que um jovem negro precisa estudar 16 horas por dia para suprir 

a deficiência do ensino público e poder disputar uma vaga com outra pessoa que teve o privilégio de 

estudar nas melhores escolas particulares é chamado de meritocracia pela burguesia. Entretanto 

não há como se discutir mérito quando os dois lados iniciam a corrida em posições diferentes. 

Essa desigualdade é refletida na produção de conhecimento. Segundo o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), apenas 16% do corpo docente é composto 

por negros nas universidades brasileiras. Se trata de um número muito pequeno sabendo-se que os 

negros representam a maior parte da população no Brasil. Mais precisamente 52%, segundo o IBGE. 

Esse número é baseado na autodeclaração e não leva em conta pessoas negras que não se 

consideram como tal por conta da negação de nossas identidades que o racismo impõe.  

Portanto, cada vez mais é necessário a construção de espaços para a discussão de questões 

raciais como, por exemplo, a cidadania. O fortalecimento de ideias e a análise de questões sociais 

como essa se tornam mais efetivas em grupo. 



Também é importante que essas discussões se estendam para além do meio acadêmico 

porque boa parte da população negra ainda não tem acesso a um ensino de qualidade. A educação 

deve ser um direito e não um privilégio. 

A deficiência na educação básica é um problema governamental que nos nega um direito 

assegurado pela Constituição: A cidadania. Como um indivíduo pode exercer sua cidadania se não 

possui a capacidade de interpretar informações? Isso significa que, para o governo, 30 mil 

moradores das favelas cariocas não são considerados cidadãos plenos. 

Fonte: https://www.geledes.org.br/a-constituicao-de-1988-e-a-cidadania-que-nos-foi-negada/ 

 

Exercícios 

 Atividade de português é para ser respondida em uma folha de seu caderno: 

 Coloque seu nome completo, data e série. 

 Entregue esta atividade na escola. 

1. Neste trecho: “Saber ler e escrever vai além de entender letras e números. É preciso 

desenvolver a capacidade de compreender textos e fazer cálculos matemáticos, caso 

contrário, a carência dessas habilidades pode gerar analfabetos funcionais.” 

 

a) Quais as diferenças entre um analfabeto e um analfabeto funcional? 

 

2. Segundo o texto: “Quem mais sofre com o descaso é a população negra moradora de favela 

por ser refém de diversos fatores que provém do racismo e da desigualdade social. Entre eles 

podemos citar o fato de que muitos jovens precisam começar a trabalhar muito cedo para 

complementar a renda familiar.” 

 

a) Muitas pessoas desistem de seus estudos na idade regular e depois recomeçam na 

educação de jovens e adultos.  Os apontamentos feitos no parágrafo acima contribuem 

para esta realidade? Justifique a sua resposta. 

 

3. A população brasileira é composta de 52% de pessoas negras, segundo o IBGE, então por 

que apenas 16% dos docentes das universidades públicas são negros? 

 

4. Leia este fragmento: “A deficiência na educação básica é um problema governamental que 

nos nega um direito assegurado pela Constituição: A cidadania.” 

a) Quais os problemas que tornam a educação básica deficiente? 

 

b) O que é cidadania? 

 

c) Você já leu algum trecho da Constituição de 1988?  

 

 

https://www.geledes.org.br/a-constituicao-de-1988-e-a-cidadania-que-nos-foi-negada/


5. Pesquise os significados das palavras que estão presentes neste texto: 

a) Meritocracia;   d) Privilégio; 

b) Déficit;   e) subalternos; 

c) Periférica;   f) crítico; 

 

 

 

Ciências 

CIÊNCIAS 7º E 8º SÉRIE 

Unidade II – Temática: Cidadania 

Orientação: Nesta atividade será realizado os exercícios do nº 1 ao nº 8 das (páginas 37 e 38).  

Realize a leitura do texto, referente as nossas ações sobre o meio ambiente, na página 36 da apostila construindo 

aprendizagens. 

Atenção: Ao assinalar as questões, pense em suas ações do dia a dia. 

 

 

 

 

Matemática 

Tema:  velocidade média 

Objetivos: conhecer o conceito de velocidade media e calcular a velocida media, distancia percorrida 

e o tempo de viagem. 

 

 



 

Resolver as seguintes questões: 

 

1) Qual a distancia que um carro  de corrida percorre em 50 minutos,sabendo que sua velocidade 

media é de 240 km / h ? 

2) Os homens mais velozes do mundo conseguem correr 100 m  em 10 s  . Qual a velocidade media 

desses corredores? 

3) Qual o tempo gasto para um aviao percorrer 3000 km , sabendo que ele desenvolve media de 

1200 km / h? 

4) Um avião desenvolve a velocidade de 972 km/h . Dê essa velocidade em m/s 

5) A velocidade da luz no vácuo é de cerca de 300.000 km/s . Quantos segundos a luz leva para 

percorrer: a)150.000.000 km (distancia do sol até a terra)  ,  b) o comprimento de um salao de 15m 

 

 

História 

Antes de falar de racismo, devemos nos atentar para uma distinção conceitual importante: 

racismo, discriminação e preconceito não são, exatamente, a mesma coisa. Preconceito é um 

julgamento sem conhecimento de causa, ou seja, julgar algo ou alguém sem antes conhecer. 

Discriminação é o ato de diferenciar, de tratar pessoas de modo diferente por diversos motivos. Já o 

racismo é uma forma de preconceito ou discriminação motivada pela cor da pele ou origem étnica. 

Pensando na extensão dos conceitos, o racismo está dentro dos conjuntos “preconceito” e 

“discriminação”, mas não os esgota. 

O racismo não se manifesta de maneira única, podendo ocorrer, principalmente, de três 

maneiras: 

 Quando há crime de ódio ou discriminação racial direta: essa forma de manifestação do 

racismo é mais evidente. Trata-se de situações em que pessoas são difamadas, violentadas 

ou têm o acesso a algum tipo de serviço ou lugar negado por conta de sua cor ou origem 

étnica. 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/sociologia/preconceito.htm


 Quando há o racismo institucional: menos direta e evidente, essa forma de discriminação 

racial ocorre por meios institucionais, mas não explicitamente, contra indivíduos devido a sua 

cor. São exemplos dessa prática racista as abordagens mais violentas da polícia contra 

pessoas negras e a desconfiança de agentes de segurança e de empresas contra pessoas 

negras, sem justificativas coerentes. Um bom exemplo da luta do racismo institucional são os 

protestos de Charlottesville, nos Estados Unidos, em 2017, devido à conduta criminosa de 

policiais que mataram negros desarmados e rendidos em abordagens, além de agirem com 

violência desnecessária. 

 

 Quando há o racismo estrutural: menos perceptível ainda, o racismo estrutural está 

cristalizado na cultura de um povo, de um modo que, muitas vezes, nem parece racismo. A 

presença do racismo estrutural pode ser percebida na constatação de que poucas pessoas 

negras ou de origem indígena ocupam cargos de chefia em grandes empresas; de que, nos 

cursos das melhores universidades, a maioria esmagadora — quando não a totalidade — de 

estudantes é branca; ou quando há a utilização de expressões linguísticas e piadas racistas. 

A situação fica ainda pior quando as ações ou constatações descritas são tratadas com 

normalidade. 

Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/sociologia/racismo.htm 

 

Relato de racismo 

 

 

Foto de divulgação: Nayce Samara, 22, modelo que relatou seu caso de racismo no Facebook 

 

“Estava voltando para casa depois de um desfile e, dentro do ônibus, que ia para a Celândia 

[cidade-satélite de Brasília], havia duas senhoras sentadas. Eu estava em pé ao lado delas, com um 

turbante, que eu costumo usar bastante. Como elas cochichavam sobre mim, tentei ouvir. Diziam 

que eu até era bonita, mas que com aquele lenço de macumbeira para cobrir o meu cabelo ruim, eu 

https://mundoeducacao.uol.com.br/sociologia/racismo.htm


ficava feia. Fiquei muito triste e com raiva também, rebaixada, enojada, mas apenas consegui dizer 

para elas que ruim era o preconceito que tinham, não o meu cabelo. Elas ficaram sem graça e 

tentaram se explicar, mas eu disse que não era preciso. Como já estava próximo do meu ponto, fui 

para a parte de trás do ônibus e engoli. O racismo é diário, comum. Ruim é sobreviver dia a dia 

nessa sociedade doente, racista, homofóbica, machista e preconceituosa. Mas ficar calada, para 

mim, não é mais uma opção. Chega.” 

Fonte: https://www.educafro.org.br/site/relatos-de-racismo/ 

 

Exercícios 

 Atenção: 

 

 A atividade de história é para ser respondida em uma folha de seu caderno: 
 Coloque seu nome completo, data e série. 
 Entregue esta atividade na escola. 

 

1. Explique com as suas palavras a diferenciação entre preconceito, discriminação e racismo. 

Para isso, pode consultar outros textos além destes aqui disponibilizados. 

 

 

2. O racismo está presente em toda a nossa sociedade. Então, pesquise dois casos de 

racismo que foram divulgados na mídia e faça um breve resumo, ou seja, conte com as 

suas palavras os fatos principais envolvendo estas pessoas. Caso queira você também 

pode transcrever o relato destes dois exemplos. 

 

 

3.Comente sobre a atitude da modelo Nayce Samara ao racismo sofrido. 

 

Inglês 

Orientação: Realize a leitura do texto extraído do site G1 em que fala sobre como estudar inglês 

durante a pandemia. 

Titulo da matéria: Imersão no inglês: como a quarentena pelo coronavírus pode servir para 

jovens ampliarem o estudo do idioma 

Se divertir e tornar o ambiente propício para a aprendizagem são algumas das formas de 

imersão em um idioma. 

Por Marcelo Valadares, G1 em 31/03/2020  

Aprender e se divertir: Sugere se  alguns jogos, como a forca, a mímica e a amarelinha, que 

podem ser feitas por níveis básicos e intermediários. 

https://www.educafro.org.br/site/relatos-de-racismo/


Construir um hábito: Uma das melhores maneiras de construir um hábito é deixá-lo óbvio. 

Escolha um lugar da sua casa para etiquetar os móveis. Cole nos objetos as palavras em inglês. 

Essa dinâmica ajuda a ganhar novos vocabulários e a lembrar do inglês no seu cotidiano. 

Organização: O que você pode fazer para lhe trazer mais organização no dia a dia? Sugere se 

uma lista de afazeres com palavras em inglês. 

Aprender com comida: Quando você for fazer uma refeição, veja o que tem ali e fale em inglês: 

talheres, ingredientes, prato. Isso ajuda a memorizar as palavras. Caso você não saiba alguma, 

procure em um dicionário. 

Karaokê: Que tal cantar em inglês? Escolha a música que você gosta e cante. Pode ser 

sozinho ou juntando todos que estão na quarentena com você. Aprender com música é muito 

interessante para desenvolver a pronúncia, a entonação e o vocabulário. ( há várias músicas no 

youtube em forma de Karaokê) 

Bate-papo: Chamar um amigo para uma conversa online pode ser de grande utilidade para 

desenvolver a conversação. 

 

Pergunta. Você consegue selecionar 10 palavras em inglês relacionadas a cada item abaixo: 

1) Comidas 

2) Esportes 

3) Profissões 

 

Exemplo 

 

4) Instrumentos musicais : Guitar, bass guitar, acoustic guitar, drums, piano, violin, sax, trumpet, 

organ, flute. 

 

Fonte: https://g1.globo.com/fique-em-casa/noticia/2020/03/31/imersao-no-ingles-como-a-quarentena-pelo-coronavirus-pode-servir-para-jovens-

ampliarem-o-estudo-do-idioma.ghtml 


