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RELATÓRIO DA SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA
PORTUGUÊS
Os alunos fizeram a leitura de dois textos sobre o preconceito racial. Um texto da
autoria do historiador Jaime Pinsky com o título “Serviço de negro”, o segundo sendo uma
entrevista com a filosofa negra Sueli Carneiro com o título de “Uma guerreira conta o
racismo”. Após a leitura foi proposto atividades de compreensão do texto , levando o aluno a
refletir sobre o preconceito racial.
Também, foi feito uma produção de texto com o tema: Preconceito Racial
MATEMÁTICA
Foi feito a leitura de um gráfico comparativo de salários de brancos e negros onde se
mostrou que os negros ganham menos em quase todas as profissões, fazendo o aluno refletir
sobre a questão: Há motivos para os negros se sentirem descriminados no Brasil? Por quê?
ARTES
Na 5° Série foi desenvolvido um trabalho sobre a valorização das tradições da cultura
afrobrasileira (religiosidades afrobrasileiras). Interdisciplina: Ensino Religioso, onde os
alunos confeccionaram um mural destacando o tema.
Na 6° Série, os alunos fizeram cartazes destacando a importância da culinária
afrodescendente deixada na culinária brasileira.
Na 7° Série, foi comentado e confeccionado cartazes da criação desta data e da
conscientização e reflexão sobre a cultura e do povo africano na formação da cultura nacional,
onde o povo africano colabora muito em nossa história, nos aspectos políticos, sociais,
gastronômicos, e religiosos do nosso país.
Na 8° Série, desenvolveram um trabalho destacando as pessoas negras na sociedade,
alguns famosos, e a importância da dança e da musica africana e indígena, produzindo uma
grande variedade de estilos, onde somos influenciados por eles o tempo todo assim como eles
são influenciados por nós, e para que a cultura permaneça temos que conhecer sua história e
respeitala assim como queremos ser respeitados. Toda a atividade foi trabalhada em cartazes
e formado um grande mural, destacando os temas citados.

ENSINO RELIGIOSO E HISTÓRIA
Na 5° Série. Estudos das religiões afrobrasileiras dentro do contexto de dominação
imposto por seus dominadores.
Forma de avaliação: elaboração de cartazes.
Na 6° Série. Estudos sobre os reinos africanos(organização e cultura) como forma de
entender a herança de nossos afrodescendentes.
Forma de avaliação: elaboração de cartazes.
HISTÓRIA
Na 7° Série. Valorizar a cultura e o trabalho do negro na construção do país.
Forma de Avaliação: trabalho em sala de aula.
Na 8° Série. Utilização do tema “Questão escravista no Brasil imperial”, explorando os
preconceitos arraigados em nossa cultura desde então. Salientar a contribuição da cultura
afrodescendente no Brasil, em forma de pesquisa e apresentação e , também, dentro do
contexto de dominação dos países desenvolvidos economicamente sobre os de economias
menos desenvolvidas, analisar o preconceito racial em diversas sociedades, bem como as
personalidades que lutaram por igualdade racial.
Forma de avaliação: pequisa sobre as pessoas e os movimentos ligados a luta contra o
preconceito.
INGLÊS
Na 6° Série, surgiu de uma aluna a ideia de objetivar um personagem de Zumbi, a
partir desse mote, discutimos quem foi Zumbi
Na 7° Série, a professora contou a história “O segredo das tranças”, do livro “O
segredo das tranças

e outras histórias africanas”, também já havia sido trabalhado nas

descrições de pessoas, imagens de várias pessoas negras foram mostradas e os alunos, a
princípio ficaram inibidos para escrever “black people” querendo usar a palavra “brown”
Assim foi exposto que o preconceito é velado
8° Série, Leitura do texto “Kenya – uma potência animal”, fotos e explicações sobre a
Africa, comparação das contradições entre o sul e o norte da Africa (repetição de superlativos
e comparativos).

