
  

ROTEIRO DE ATIVIDADE  

- RACISMO NÃO! - 

ATENÇÃO! 

 Você não precisa imprimir essas 

páginas para fazer a atividade. Apenas 

leia tudo na tela mesmo com bastante 

atenção. Se precisar, peça a ajuda de 

um adulto. 

 Use seu caderno de Língua Portuguesa 

para registrar as respostas. Coloque a 

data de hoje e o título “Racismo não!” 

logo no início da página.  

 Não é preciso copiar as perguntas. 

Escreva o número de cada atividade e 

organize seu registro com capricho. 

 Bom trabalho! 



Escola Municipal Jardim Leblon 

Atividades interdisciplinares sobre racismo. 

4º/5º anos 

Leia o texto abaixo e copie o texto em seu caderno de Português sublinhando os 

substantivos próprios descritos no texto, escrito por um garoto de onze anos: 

 

Substantivos próprios indicam seres, países, estados, sendo grafados com letra 

maiúscula. O nome de pessoas são substantivos próprios. 

 

ERA UMA VEZ UMA SALA DE AULA 

Era uma vez uma sala de aula. Lá tem todo tipo de gente: tem a Júlia, 

baixinha e calma (que só fica nervosa quando a chamam de baixinha), tem a Laura, 

um pouco maluca, divertida e engraçada, e tem a Giovana, bem mais alta que 

eu… 

Tem muita gente. Tem Jhonatan, tem Augusto, William e tem até o Gustavo, 

um garoto negro, baixinho e esperto (que, é claro, sou eu). 

Nessa sala tem todo tipo de coisa, só não tem uma coisa: preconceito. Todo 

mundo é diferente, e é isso que é bom. 

A diferença de altura da Júlia para a Giovana, por exemplo, nem importa. 

As duas são amigas. O fato de o William ser negro e o Augusto ser branco também 

não muda nada. Os dois têm até uma coisa em comum: amam jogar “Minecraft”. 

As diferenças só deixam as pessoas mais interessantes, não tem motivo para 

preconceito! 

Sem falar que, por dentro, somos todos iguais, só muda o caráter. As 

pessoas não devem julgar pelas aparências. Todos temos defeitos, mas também 

temos qualidades. 

GUSTAVO GOMES, 11, colunista da “Folhinha” 

QUESTÕES PARA PENSAR E RESPONDER NO CADERNO DE PORTUGUÊS: 

1. Você conheceu através das palavras, a sala de aula do Gustavo. Ela se 

parece com a sua sala de aula? De que forma? 

2. Como o Gustavo se identifica no texto? 

3. Na sala de Gustavo, não tem preconceito. Para exemplificar essa afirmação, 

ele utiliza dois exemplos. Quais são eles? 

4. Escreva o nome de 3 amigos (as) e suas diferenças (características) que estão 

no texto. 



5. Qual a sua QUALIDADE marcante que o diferencia das outras pessoas da 

sua sala de aula na Escola Municipal Jardim Leblon?  

6. De acordo com o texto o que torna as pessoas mais interessantes? 

 

BIBLIOGRAFIA- https://atividadesparaprofessores.com.br/trabalhando-o-preconceito-com-textos-no-

5o-ano/ 

  



 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 

01 

Sim. Dentro da sala de aula existem várias pessoas e cada 

uma e diferente da outra. 

QUESTÃO 

02 

Um garoto negro, baixinho e esperto. (Resposta no 2º 

parágrafo do texto.) 

QUESTÃO 

03 

A diferença de altura da Júlia para a Giovana, por 

exemplo, nem importa. As duas são amigas. O fato de o 

William ser negro e o Augusto ser branco também não 

muda nada. Os dois têm até uma coisa em comum: amam 

jogar “Minecraft”. ( Resposta no 3º parágrafo.) 

QUESTÃO 

04 

Júlia, baixinha e calma (que só fica nervosa quando a 

chamam de baixinha). Laura, um pouco maluca, divertida e 

engraçada. Giovana, bem mais alta que eu… (Resposta no 

1º parágrafo.) 

QUESTÃO 

05 
Resposta pessoal. 

QUESTÃO 

06 

As diferenças só deixam as pessoas mais interessantes, não 

tem motivo para preconceito. 

Palavras 

que devem 

ser 

sublinhadas 

no texto 

Júlia, Laura, Giovana, Jhonatan, Augusto, William, 

Gustavo, Júlia, Giovana, Minecraft. 

 

 

 

Aqui você encontrará informações sobre as respostas para as 

atividades que estão acima. Elas foram colocadas para que 

você avalie suas respostas e descubra se “mandou bem”. Mas 

atenção: suas respostas NÃO devem ser IGUAIS às que estão a 

seguir. O importante é que se aproximem. 


