
QUERIDO(A) ALUNO(A)

Você já experimentou estudar com o suporte de um ROTEIRO DE
ESTUDOS, então consideramos que está familiarizado com esse

instrumento. Assim como o primeiro roteiro, este tem a intenção de 
 intensificar sua aprendizagem enquanto você está em casa, então,

antes de começar, veja algumas dicas para realização dessas
atividades.

Separe um tempo para fazer as atividades do dia. O ideal é
continuar estudando de segunda a sexta-feira.

 IMPORTANTE! ESSE ROTEIRO TEM ATIVIDADES PARA SEREM REALIZADAS
DURANTE UMA SEMANA E NÃO PRECISA SER IMPRESSO. FAÇA UM BLOCO

POR DIA (HÁ CINCO BLOCOS NO ROTEIRO TODO). SE FOR FAZER A
LEITURA DELE NA TELA DE UM CELULAR, COLOQUE NA HORIZONTAL.

Vá para um lugar da sua casa que seja sossegado e organizado.

Escolha um caderno para fazer o registro. Inicie sempre colocando
em destaque a data e o título da atividade que você fará.

Fique atento(a) às nossas redes sociais. Informaremos nelas o dia
em que você encontrará o gabarito desse roteiro, com

informações e respostas para que você tenha condições de
corrigir seu trabalho e descobrir o que acertou e o que precisa

melhorar.
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Nesse roteiro, ao realizar as atividades, você terá a oportunidade de
aprender sobre:

Língua Portuguesa
((EF05LP16) Comparar informações sobre um mesmo fato veiculadas
em diferentes mídias e concluir sobre qual é mais confiável e por quê.

(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico
relacionado a situações vivenciadas na escola e/ou na comunidade,
utilizando registro formal e estrutura adequada à argumentação,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a
ordem das centenas de milhar com compreensão das
principais características do sistema de numeração decimal.

(EF05MA24) Interpretar dados estatísticos apresentados em
textos, tabelas e gráficos (colunas ou linhas), referentes a
outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como
saúde e trânsito, e produzir textos com o objetivo de
sintetizar conclusões.

Matemática

História
(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os princípios de
respeito à diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos.

(EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos
dos povos e das sociedades, compreendendo-o como conquista
histórica.



1) O que é RACISMO?
2) De que maneira, no cotidiano, as
pessoas reforçam práticas racistas? 
Cite exemplos do vídeo.
3) Quando o racismo começou a ser
praticado?

4) Como podemos combater o racismo na

sociedade?
5) Explique, com suas palavras, o que é o
racismo estrutural.
6) O que Angela Davis quis dizer com a
frase "Numa sociedade racista, não basta
não ser racista é preciso ser
antirracista"?

O artigo 140 do Código Penal Brasileiro define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de
cor. O crime de racismo é inafiançável e imprescritível e a pena é de prisão, de 1 a 3 anos e multa,

além da pena correspondente à violência, para quem praticá-lo.

Um crime inafiançável é aquele que não permite o pagamento de uma quantia de dinheiro
(determinada pelo juiz) para alcançar a liberdade de quem o cometeu. Já um crime imprescritível é
aquele que não tem um tempo determinado para que haja punição para quem o comete, ou seja,

mesmo que passe muitos anos, o indivíduo pode ser julgado e condenado por ele.

APÓS ASSISTIR AO VÍDEO, LEIA AS PERGUNTAS E RESPONDA NO SEU CADERNO. NÃO É
NECESSÁRIO COPIÁ-LAS. APENAS REGISTRE DE MANEIRA ORGANIZADA.

No último mês,vimos na televisão e em outros canais de
comunicação, muitas pessoas se organizando em

protestos e manifestações contra o racismo. 
Mas, você sabe o que é racismo?

O vídeo ao lado te ajudará a compreender um pouco
mais sobre esse tema. clique na imagem e asssita.

Quer ampliar seus conhecimentos
sobre o tema?

Acesse o link abaixo 

https://plenarinho.leg.br/index.php
/2018/03/racismo-nao/
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BLOCO 1 - PRIMEIRO DIA: O QUE É RACISMO?

https://youtu.be/Ia3NrSoTSXk
https://plenarinho.leg.br/index.php/2018/03/racismo-nao/


a) Você acha importante se manter
informado sobre os acontecimentos no

Brasil e no mundo?

b) Você tem o hábito de se manter
informado? De que maneira faz isso:
através da televisão, do rádio, jornal

impresso, revistas, internet?

c) Na sua opinião, qual é o meio mais
eficiente de divulgação de notícias?

Converse com a pessoa que está em casa com você. As perguntas abaixo
são apenas para reflexão, elas não precisam ser registradas no caderno. 
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BLOCO 2-  SEGUNDO DIA: DEU NO JORNAL...

E fake news, você sabe o que é? 

No seu caderno, escreva um
parágrafo sobre o que é fake news.
Se você ainda não entendeu o que
significa essa expressão, converse
com as pessoas da sua casa e leia a

charge ao lado. 

Para refletir...



1) Observe a capa do Jornal Joca - edição nº 151. Você pode acessar a
edição completa clicando no link

https://www.jornaljoca.com.br/edicao_impressa/151/

Manchete é o título que recebe maior destaque na primeira
página de um jornal. Esse título é escrito com letras maiores

que os demais.

2) Qual é a manchete do Jornal Joca?
3) Observando a manchete e a imagem da primeira capa do
jornal,  escreva qual seria o tema principal da matéria. 

https://www.jornaljoca.com.br/edicao_impressa/151/
https://www.jornaljoca.com.br/edicao_impressa/151/


Desde 26 de maio, uma série de protestos
contra o racismo estão acontecendo nos Estados
Unidos. As manifestações foram motivadas pela
morte de George Floyd, um homem negro e
desarmado, acusado de usar uma nota falsa em
um supermercado no dia 25, na cidade de
Minneapolis, onde morava. Durante a abordagem,
o policial Derek Chauvin, um homem branco,
manteve Floyd no chão com o joelho em seu
pescoço por 8 minutos e 46 segundos — Floyd
perdeu a consciência após os seis primeiros
minutos. O anúncio da morte dele veio cerca de
uma hora depois de Floyd ser levado para o
hospital.
 

 Embora boa parte dos protestos seja pacífico,
por causa de confrontos entre manifestantes e
policiais (e casos de lojas saqueadas) os atos têm
causado tumultos considerados os mais violentos
no país desde as manifestações de abril de 1968,
quando Martin Luther King Jr., líder do movimento
dos direitos civis nos EUA, foi assassinado por um
homem que acreditava na superioridade da raça
branca.

Em resposta aos confrontos, foi decretado
toque de recolher em dezenas de cidades. Donald
Trump, presidente dos EUA, ameaçou convocar o
Exército para interferir: “Se uma cidade ou estado
se recusar a tomar as medidas necessárias, vou
enviar o Exército dos Estados Unidos para resolver
o problema rapidamente por eles”.

Pelo mundo

Outros países também aderiram aos
protestos antirracistas. É o caso do Brasil, do
Canadá, da Inglaterra e da Alemanha, por
exemplo. Por aqui, manifestações também são
motivadas por casos recentes relacionados ao
tema, como a morte de  João Pedro, de 14 anos,
em 18 de maio. 

O adolescente negro estava em casa, no
Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, no Rio
de Janeiro, e foi baleado pelas costas por
policiais que arrombaram o portão. Os agentes
disseram estar procurando por traficantes de
droga em fuga. Eles foram afastados e o caso
está sendo investigado.
 
O que é racismo?

De acordo com o Portal Geledés, do 
Geledés Instituto da Mulher Negra, racismo é
um conjunto de práticas de determinada
raça/etnia que, estando em situação de
favorecimento social, coloca outra(s) raça(s) em
situação desfavorável. O racismo acontece, por
exemplo, contra os negros e contra os
indígenas. Saiba mais sobre a história do
racismo nos Estados Unidos e no mundo no site
do Joca: bit.ly/protestos-contra-racismo.  

Disponível em :https://www.jornaljoca.com.br/manifestacoes-
antirracistas-ja-duram-mais-de-nove-dias-nos-estados-unidos/.Acesso

11.06.2020.

Após morte de George Floyd, EUA têm onda de
manifestações antirracistas

Saiba mais sobre os protestos e o que eles representam.

VIDAS NEGRAS IMPORTAM

BLOCO 3-  TERCEIRO DIA: VIDAS NEGRAS IMPORTAM.

Manifestantes seguram placas com a frase
"black lives matter" (que significa vidas negras
importam). Foto: Sean Gallup/Getty Images.

1) Leia a reportagem e saiba mais sobre o assunto que movimentou o mundo nas últimas
semanas.

por Helena Rinald

TEXTO 1



2) Na sua opinião, o título da reportagem desperta o interesse do leitor em ler a

matéria completa?

3) Qual é o assunto da reportagem?

4) Qual o nome da autora da reportagem?

5) O público-alvo dessa reportagem são as crianças, adultos ou o público em geral?

6) Por que, mesmo sendo pacíficos, os protestos têm sido considerados os mais

violentos dos últimos tempos no Estados Unidos?

7) Quais foram os fatos acontecidos no Brasil que motivaram os cidadãos a

aderirem o movimento que teve início nos Estados Unidos?

8) Qual a relação existente entre os fatos mencionados na reportagem e o

racismo?

1) Na tirinha há quatro personagens. Quem são elas?

2) Releia o 3º quadrinho da tirinha. Porque Camilo faz essa afirmação?

3) Qual a relação existente entre o texto 1 e o texto 2?

TEXTO 2

Vítimas de intervenção policial no Brasil



Registres seus cálculos e respostas no caderno.
1) Qual é a população total do Brasil? Escreva esse número por extenso.
2) Da população total do nosso país, a maioria é branca ou negra?
3) Da população ocupada com Ensino Superior, quem é a maioria? O que
isso significa?

VIDAS NEGRAS IMPORTAM

4) Compare o tempo de trabalho de homens
negros e não-negros.   Para ganhar o mesmo
que um homem não negro, quantos minutos a
mais um homem negro precisa trabalhar por
hora?
Agora calcule quantas horas esse mesmo
homem negro trabalha a mais por dia (8 horas
de trabalho)  e depois por mês para ganhar o
mesmo salário.

5) Para concluir, realize os mesmos cálculos para
comparar o tempo trabalhado por uma mulher
negra comparada ao homem não-negro.
Calcule quanto tempo ela trabalha a mais por
hora, por dia e por mês para ter o mesmo
salário.

CANCELADA

BLOCO 4-  QUARTO DIA: INSERÇÃO DE NEGROS NO MERCADO DE
TRABALHO NO BRASIL

Brasil
A inserção da população

negra no mercado de
trabalho

Dados gerais
População total negros e não-

negros



2.145.100 646.085

233.469

773.151

419.623

300.868

1.649.804

1) Construa uma tabela  e escreva em ordem decrescente os números das populações
carcerárias do mundo.

2) Observe a tabela que você construiu e faça o que se pede. Copie as frases e
complete-as no caderno.

a)O Brasil possui a ________________________ maior população carcerária do

mundo. 

b) O país que possui a população carcerária que pode ser representada por 4 centenas

de milhar + 1 dezena de milhar + 9 unidades de milhar + 6 centenas + 2 dezenas + 3

unidades é ___________________________

c)  Qual é a diferença do números de pessoas presas entre o 1º e o 7º país da tabela.

d) Escreva o número que você encontrou por extenso.

e) Considerando os setes países do infográfico, qual é a população carcerária total

representada nele?

f) A população carcerária do México e da  Índia é menor que a do Brasil. Quantas

pessoas a mais estão presas no Brasil?

O infográfico abaixo apresenta os sete países com as maiores populações carcerárias no
mundo. Veja. 

VIDAS NEGRAS IMPORTAM

BLOCO 5-  QUINTO DIA: NEGROS E POBRES NA PRISÃO



De acordo com o IBGE - Instituto
Brasileiro de Geografia e

Estatística-, somos 211.649.140
brasileiros. Desse total, 773.151

estão detidos nos sistemas
penitenciários.

O sistema penitenciário brasileiro é um assunto de preocupação nacional, principalmente

ao levar em conta que, com uma população de 211 milhões de pessoas, o Brasil tem mais de

770 mil pessoas vivendo em prisões. A situação da maioria dos presídios é de superlotação,

de pouca verba e infraestrutura insuficiente – quanto às estruturas físicas e também de

pessoas qualificadas para lá trabalharem. Mas afinal, quem são as pessoas que estão

presas hoje no país? Existe um perfil da população carcerária brasileira? Uma crítica social

muito forte é a de que o maior número de presos está entre os jovens negros moradores de

periferias. Vamos ver como essa divisão é feita quando observamos a cor de quem está

preso no Brasil?

A cor dos presidiários brasileiros

1) De acordo com o gráfico, qual é a cor  da maioria dos presidiários brasileiros?

2) Na sua opinião, porque isso acontece?
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Há 50 anos, Martin Luther King fazia seu discurso histórico, “Eu tenho um sonho”,
contra a segregação racial nos Estados Unidos. Uma das frases mais impactantes foi
a seguinte:

"Tenho um sonho de que meus quatro filhos viverão um dia em uma nação onde não
serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo teor de seu caráter."

1) Na sua opinião, por que Martin Luther King falou essa frase?
2) Passados 50 anos que o discurso foi feito e considerando os fatos atuais, você
diria que esse sonho se realizou? Explique sua resposta.

Para encerrar esse roteiro, vamos
falar de sonhos. 

Você já ouviu falar de Martin
Luther king? Clique na foto ao
lado para conhecer um pouco

mais desse homem corajoso que
discursou para uma nação e
mobilizou o mundo contra o

racismo.

O belíssimo discurso de Martin Luther
King pode ser lido na íntegra

acessando o link 
https://exame.com/mundo/veja-na-

integra-o-historico-discurso-de-martin-
luther-king/

Agora é a sua vez. 
          Se inspire em Martin Luther King e escreva uma frase antirracista 
que expresse seu sentimento e também seu conhecimento sobre tema.
Faça no seu caderno. 
          Se você tiver acesso a redes sociais pode publicar sua frase nelas
para que outras pessoas conheçam sua opinião.

BLOCO 5-  QUINTO DIA: EU TENHO UM SONHO... (I HAVE A DREAM...)

https://youtu.be/o0Fji7dcC5Y
https://exame.com/mundo/veja-na-integra-o-historico-discurso-de-martin-luther-king/


Bloco 1:Você assistiu ao vídeo indicado e respondeu a todas as
perguntas fazendo os registros no caderno?

Bloco 2: Você conversou com alguém da sua família sobre as
questões de reflexão? Depois observou a capa do jornal e

respondeu as perguntas sobre ela?

Bloco 3: Você leu a notícia completa e analisou a tirinha do
Armandinho?

Bloco 4: Você analisou os gráficos e registrou os cálculos das
atividades no seu caderno?

Bloco 5: Você assistiu o vídeo sobre a vida de Martin Luther King
e se interessou em ler seu discurso? 

Escreveu a frase antirracista? 

 Se você respondeu Sim a todas as perguntas acima...
PARABÉNS! Você acaba de conquistar seu cartão verde. Ele é o

passaporte para que você possa realizar o roteiro de
estudos da próxima semana. Até lá, aprovei te para

fazer lei turas e navegar nas outras páginas
que preparamos pra vocês. E fique ligado(a)

nas nossas redes sociais.
Se respondeu NÃO a alguma pergunta, volte
ao bloco correspondente e complete seus

desafios.
Até a próxima!

OPA! VOCÊ JÁ CONHECE O 
CARTÃO AMARELO!

SIGNIFICA QUE O ROTEIRO VIDAS 
NEGRAS IMPORTAM ESTÁ QUASE

PRONTO.
MAS, PARA AVANÇAR E RECEBER O 

CARTÃO VERDE 
E TER ACESSO A NOVAS 

ATIVIDADES, VOCÊ PRECISA TER
CUMPRIDO ALGUMAS TAREFAS.

ENTÃO, CONFIRA SE...


