
    

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/sistema-numeracao-decimal.htm 
SABERES DE REFERÊNCIA  

LP9 – M2 - ESNG13 – ESNH5 . 

8º BLOCO DE ATIVIDADES 

TEMPO DE APRENDIZAGEM III – TAP III 

PERÍODO –  22  A 26  DE  JUNHO DE 2020 

ESCOLA: ____________________________________________________ 

NOME: _________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

A atuação do racismo no nosso cotidiano 
 

É um conjunto de práticas de uma determinada raça/etnia que, estando em situação de 
favorecimento social, coloca outra(s) raça(s) em situação desfavorável, enquanto exaltam, 
direta ou indiretamente, a sua própria. Essas práticas podem ser conscientes ou não, 
propositais ou não. O racismo se manifesta de diversas formas: no plano individual, das 
relações interpessoais; no plano institucional; no plano estrutural – que é onde se revela de 
forma ainda mais complexa. 
 

Racismo institucional 
 

É quando a prática racista se manifesta institucionalmente, seja na esfera pública ou 
privada. Isso faz com que negros, indígenas e imigrantes “não-brancos” sejam preteridos 
em relação à saúde, educação e, no tocante à segurança, tornem-se alvo (está em curso 
um genocídio perpetrado contra a população negra e indígena) ou sejam negligenciados. 
 

Racismo estrutural 
 

Nesse ponto, é preciso que nós entendamos o racismo como algo que perpassa todas as 
esferas de poder (públicas e/ou privadas). Percebe-se essa estrutura ao observar que o 
percentual de negros e “pardos” no Ensino Superior, apesar das políticas de Ações 
Afirmativas como as Cotas Raciais, ainda não passa de 11%. Percebe-se essa estrutura 
quando se constata que jovens negros e de periferia constituem cerca de 77% dos 
homicídios registrados. Percebe-se essa estrutura no processo de encarceramento em 
massa, onde a maioria dos apenados são negros e pobres. Percebe-se essa estrutura 
quando mulheres negras são as maiores vítimas de violência obstétrica, pois há um 
pensamento naturalizado de que “são mais fortes”, “não necessitam de muita anestesia”; 
quando são adolescentes negras e pobres, a violência é ainda maior. 

 

O que é Branquitude? 
 

A branquitude é compreendida como um sistema de valores e comportamentos que toma 
o ser branco como “o modelo universal de humanidade”, o representante de todas as 
pessoas. Esses valores levam a uma espécie de “cegueira social”, fazendo com que grande 
parte das pessoas brancas não consiga enxergar a dor das pessoas que enfrentam 
discriminação étnico-racial. Tais valores contribuem também para o desenvolvimento de 
um certo sentimento de superioridade, muitas vezes não assumido, por parte de várias 
pessoas brancas com relação a outros grupos raciais. A branquitude faz com que muitos 
entendam como “natural” a desigualdade entre pessoas de diferentes pertencimentos 
raciais.  

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/repositorio/41/violencia%20obstetrica.pdf
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FONTE: Indicadores de Qualidade na Educação – Relações Raciais na Escola – Pág. 75, Ação Educativa. 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL: __________________________________________________________ 

DATA: _____/______/______PROFESSOR (A):______________________________________ 

ALUNO (A) ___________________________________________________________________ 

TURNO: ________________TURMA:________________TAP III  

 LÍNGUA PORTUGUESA E ESTUDO DA SOCIEDADE E DA NATUREZA 

ATIVIDADE 1 

1) Vamos entender o texto? Então responda: 

 

a) O que é o racismo? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

b) Os números em percentuais apresentados no texto respectivamente 11% e 77% 

referem-se a quais situações? 

_______________________________________________________________________ 

 

c) Quais são as formas de manifestação do racismo? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

d) Qual a diferença entre o racismo institucional e o racismo estrutural? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

e) Como o conceito de branquitude nos afeta? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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ESCOLA MUNICIPAL: __________________________________________________________ 

DATA: _____/______/______PROFESSOR (A):______________________________________ 

ALUNO (A) ___________________________________________________________________ 

TURNO: ________________TURMA:________________ 

TAP III – LÍNGUA PORTUGUESA  

ATIVIDADE 2 

 
Substantivos Coletivos são palavras que indicam o agrupamento de pessoas, seres, 
coisas, objetos ou animais da mesma espécie. Ex: cacho (cabelos, bananas, uvas) 
 

 

→ VAMOS APRENDER MAIS? 

1) Leia as frases e identifique as palavras em destaque reconhecendo seus coletivos e 

escrevendo nas linhas abaixo: 

 

As pessoas desejam a paz e a solidariedade entre os povos.  

_____________________________________________________________________ 

 

Precisamos nos manifestar a favor dos direitos dos índios. 

_____________________________________________________________________ 

 

Todos os alunos devem estar matriculados nas escolas.  

_____________________________________________________________________ 

 

O cabelo Black Power é um símbolo da resistência negra. 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

CLASSE – TRIBO – MULTIDÃO – MADEIXA 
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ESCOLA MUNICIPAL: __________________________________________________________ 

DATA: _____/______/______PROFESSOR (A):______________________________________ 

ALUNO (A) ___________________________________________________________________ 

TURNO: ________________TURMA:________________ 

TAP III – LÍNGUA PORTUGUESA  

ATIVIDADE 3 

→VAMOS PRATICAR? 

 

1) Escolha o substantivo abstrato para completar as frases abaixo: 

 travessia - opinião -  construir -  genocídio  doença -  poluição -   desfavorável -     

branquitude. 

 

a) O racismo é um conjunto de prática ___________________ a qualquer ser humano. 

 

b) Está em curso um ______________perpetrado contra a população negra e 

indígena. 

c) A ___________ faz com que muitos entendam como “natural” a desigualdade entre 

pessoas de diferentes pertencimentos raciais. 

 

d) O Black Power é um chamado para os negros unirem-se para ______________ um 

senso de comunidade. 
 

e) Eu já falei e dei a minha __________________sobre esse assunto. 

 

1) Indique substantivos abstratos a partir das seguintes palavras.  

 
 

a) Jovem – juventude           
b) Mal ______________________ 
c) Feio _____________________                             
d) Delicado _________________ 

 

e) Certo ________________________                            
f) Doce_________________________ 
g) Macio________________________ 
h) Escuro_______________________ 

 

Substantivo abstrato é um tipo de substantivo que dá nome a sentimentos, 
ações, estados do ser, características e a tudo aquilo que não se pode “ver” 
ou “pegar” concretamente, ou seja, aquilo que não tem uma imagem 
concreta. 
Exemplos: saudade, felicidade, alegria, amor. 



    

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/sistema-numeracao-decimal.htm 
SABERES DE REFERÊNCIA  

LP9 – M2 - ESNG13 – ESNH5 . 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL: __________________________________________________________ 

DATA: _____/______/______PROFESSOR (A):______________________________________ 

ALUNO (A) ___________________________________________________________________ 

TURNO: ________________TURMA:________________ 

TAP III - MATEMÁTICA  

 

ATIVIDADE 4 

O sistema de numeração que utilizamos é o sistema de numeração decimal, pois os 
agrupamentos são feitos de 10 em 10 unidades. Os símbolos matemáticos utilizados 
para representar um número no sistema decimal são chamados de algarismos: 0, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, que são utilizados para contar unidades, dezenas e centenas. Esses 
algarismos são chamados de indo-arábico porque tiveram origem nos trabalhos iniciados 
pelos hindus e pelos árabes. 

   https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/sistema-numeracao-decimal.htm 

    VAMOS PRATICAR? 

1) Componha os numerais conforme o modelo: 

 

a) 1 centena + 5 dezenas + 3 unidades  = 100 + 50 + 3 = 153 

b) 2 centenas + 3 dezenas + 7 unidades  = _____________________________ 

c) 3 centenas + 2 dezenas + 8 unidades  = _____________________________ 

d) 3 dezenas + 1 unidade =  ________________________________________ 

 

2) Maria  comprou uma caixa com 254 tomates . Este número é composto por: 
 

    a) (    ) 100 dezenas  e 4 unidades 
    b) (    ) 2 centenas, 5 dezenas e  4 unidades 
    c) (    )  200 dezenas e 4 unidades  
 
3) A decomposição correta do número 199 é: 
 
    a) (    ) 1 centena, 9 dezena e 9 unidade 
    b) (    ) 9 dezenas e 9  unidades 
    c) (    ) 19 centenas e 9 unidades 

 
4) Represente os numerais: 

 Centenas Dezenas Unidades 

260    

123    

247    

29    

118    

7    

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/sistema-numeracao-decimal.htm
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ESCOLA MUNICIPAL: __________________________________________________________ 

DATA: _____/______/______PROFESSOR (A):______________________________________ 

ALUNO (A) ___________________________________________________________________ 

TURNO: ________________TURMA:________________ 

TAP III - ESTUDOS DA SOCIEDADE E DA NATUREZA 

                                                            ATIVIDADE 5 

RACISMO MATA! 

A morte de negros e negras é três vezes maior que a de brancos e brancas. 71,1% 
das pessoas assassinadas no Brasil por ano têm cor: são negras! O que está por trás 
dessas mortes chama-se Racismo, um sistema de poder e uma ideologia que não 
extermina apenas jovens negros, mas alveja diretamente as vidas das mulheres negras, 
suas mães, irmãs, companheiras e amigas, cujo sofrimento e lutas são invisíveis aos 
olhos da sociedade.  

   https://soscorpo.org/racismo-mata-mapa-da-violencia-2018/ 

 
1) Vamos analisar os dados do texto? 

 

a) Estados com maiores taxas 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Estados com menores taxas 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

c) Dados do Estado da Bahia 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2) A partir do que você leu nos textos presentes nas atividades, nos conte qual sua percepção 

sobre racismo: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

https://soscorpo.org/racismo-mata-mapa-da-violencia-2018/

