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QUERIDO(A) ALUNO(A),

Esperamos que você, ao realizar as atividades do Roteiro de Estudos QUE
COR É A MINHA COR, tenha aproveitado a oportunidade de
autoprendizagem, autoconhecimento e reflexão que o material procurou
proporcionar.

Para encerrar esse roteiro você já sabe o que tem que fazer: a
autocorreção orientada. É importante lembrar que uma mesma situação
pode apresentar diferentes maneiras de ser resolvida . Sendo assim, você
deve ler e refletir sobre sua produção e não simplesmente apagar e copiar
as sugestões que disponibilizamos aqui.

Preparamos algumas dicas para te auxiliar nessa etapa.

Esperamos que você conclua seu trabalho com sucesso!

Compare suas respostas com o que indicamos aqui. Peça ajuda
a alguém de sua família para fazer essa tarefa.

Apenas faça os ajustes caso suas respostas tenham ficado
muito diferentes.

Caso alguma dúvida permaneça, peça um adulto para entrar
em contato com escola no post sobre esse gabarito.



1.  O título do livro é "Lápis cor de pele". Você já ouviu essa frase? O que ela quer dizer?
Resposta Pessoal. Espera-se que o aluno relembre um hábito comum em sala de aula, de nomear
o lápis rosa como "Cor de pele".

2.  Agora preste atenção no rosto da personagem, Ana. Você imagina porque ela está com essa
expressão? Que pensamentos Ana parece ter?
Ana parece estar confusa, pensando na expressão que ouviu dos colegas.

3.  Porque Ana estranhou a pergunta dos colegas?
Porque até então a menina não conhecia a expressão "lápis cor de pele" nem nunca tinha
reparado nas diferenças de tons entre as pessoas.

4.  Você acha que usar a expressão "Lápis cor de pele" para nomear o lápis rosa é correto?
Justifique sua resposta. Resposta Pessoal.

1) Reescreva as frases e marque V para as afirmativas verdadeiras ou F para as falsas.

a) Os portugueses chegaram ao Brasil e encontraram tribos indígenas, que foram
escravizadas. VERDADEIRO.

b) Os negros foram trazidos da África de maneira violenta, foram separados de   suas famílias e
proibidos de exercer a própria cultura. VERDADEIRO.

c) O fim da escravidão não significou o fim do sofrimento dos negros, que foram libertos sem
condições de manter uma vida digna. VERDADEIRO.

d) A abolição da escravatura significou que os negros estavam livres, eles tinham condições de
trabalhar, ganhar bons salários e ter sua própria casa. FALSO.

2) De acordo com o texto quais os diferentes grupos étnicos que formaram o nosso país?
NEGROS, ÍNDIOS E EUROPEUS.
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BLOCO 1 - LÁPIS COR DE PELE

BLOCO 2 - A ORIGEM DO POVO BRASILEIRO



3) Inicialmente, o território que hoje chamamos de Brasil era ocupado por quem?
O território era habitado por diferentes povos indígenas.

4) Copie do texto um trecho que mostre como os africanos escravizados eram
tratados no território que hoje  chamamos de Brasil.  
Durante 300 anos os negros foram tratados como mercadoria.      
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BLOCO 2 - A ORIGEM DO POVO BRASILEIRO

1) De acordo com a ilustração acima, copie a frase a seguir no caderno, completando os
números:

Se fôssemos uma pequena comunidade de 100 pessoas, 43 brasileiros se declarariam como
brancos, 47 como pardos, 9 como pretos e, aproximadamente, um brasileiro se declararia como
amarelo ou indígena.

De acordo com o texto do bloco 2, aponte no mapa:

1) O continente de onde os negros foram trazidos. África, cor verde no mapa. 

2) O continente de onde os europeus vieram. Europa, cor roxa no mapa.

3) O continente em que o Brasil está localizado. América, cor laranja no mapa. 

BLOCO 3 - QUAL A COR DO BRASIL?
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BLOCO 4 - QUE COR É A MINHA COR?

BLOCO 5 - A COR DO CORONAVÍRUS

A ilustração é pessoal. Caso o (a) aluno queira compartilhar conosco a
produção, basta enviar para nossas redes sociais (facebook ou whatsapp).

Depois de observar esse gráfico responda:

1.  Qual parte da população é a mais afetada pelo vírus? A população parda é a mais afetada
com 37,8%.

2.  Qual a diferença entre a população negra e a população parda? A diferença entre a
população parda e a população negra é de 32,2%.

Pensando nos dados acima e nos que você já viu sobre a relação da cor da pele e o Coronavírus,
responda: qual a relação que se pode estabelecer entre os dados da tabelas? Eles tem alguma
ligação? Justifique a sua resposta.

Os dados estão relacionados já que nas duas tabelas o número de pessoas de pardos e pretos são
os maiores. Isso significa que, se a maior parte dos infectados são de pessoas pardas, o número
de mortes será maior também nessa população.

Em seu caderno faça uma ilustração do seu rosto. Capriche bastante nos traços e faça
olhos, formato da boca e nariz do jeitinho que você se vê! Não esqueça de observar seu
tom de pele e colorir com o lápis que mais aproxima dele!

Produza um pequeno texto explicando porque é importante valorizar as
diferenças e não ter preconceitos!

Produção pessoal. O (a) aluno(a) pode tirar dúvidas com relação à
produção do texto através de nosso whatsapp.


