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AULAS DE REPOSIÇÃO 

DIA: 29/06/2016 

TURMAS: 1º, 2º E 3º FORMAÇÃO GERAL 

HORÁRIO DAS 12:30 ÀS 16:05 (4 AULAS) 

DISCIPLINAS ENVOLVIDAS:  

BIOLOGIA: PROFESSOR JOSÉ MARCONDES G. FELIX 

PORTUGUÊS: PROFESSORA ANDRÉIA FELIX 

 

INTRODUÇÃO: 

Confundir etnia com raça é uma coisa comum na atualidade. O pré-conceito relacionado a cor da 

pele torna-se na sociedade moderna uma pratica presente visto os ataques a celebridade do 

cenário televisivo. Podemos citar os ataques nas redes sociais da Maria Julia Coutinho, 

apresentadora do jornal Nacional, a atriz Tais Araújo,  a cantora Ludimila recentemente divulgados 

na mídia. Claro que muitos sofrem esses ataques, mas não são tão evidentes já que não fazem 

parte da mídia, sendo assim sofrem calados sem ter a coragem de denunciar. 

A escola possui a capacidade de ensinar, mas acima de tudo, orientar e educar para vida social. É 

importante que temas como esses sejam abordados na sala de aula levantando questionamentos 

com objetivo de mudar hábitos e atitudes. 

OBJETIVO:  

 Levantar questionamentos relacionados a cor da pele e a genética levando a reflexão sobre 

a origem do ser humano; 

 Proporcionar a oportunidade de debater práticas “racistas” que ocorrem na sociedade e 

relacioná-las ao papel e importância de cada indivíduo na sociedade; 

 Incentivar práticas e atitudes não racistas na sala de aula e em todo ambiente escolar; 

 Relacionar o “Berço da Humanidade” com a relação adaptação das espécies ao longo do 

desenvolvimento humano; 

 Conhecer, através da literatura religiosa, fatos e histórias sobre racismo e a luta contra o 

mesmo; 

DESENVOLVIMENTO: 

Aula expositiva sobre o desenvolvimento da espécie humana no continente africano, realizando 

uma ponte sobre a ideia de “raça” e espécie e os conceitos dos mesmos na sociedade moderna. 

Apresentação de vídeos com informações relacionadas a história do desenvolvimento humano na 

África; 



https://www.youtube.com/watch?v=_ConZCyhRL8 

Apresentação de vídeo com informações relacionada a história do desenvolvimento da sociedade 

brasileira; 

https://www.youtube.com/watch?v=AOFWs7iEJiI 

Levantamento de questionamentos sobre “racismo” a partir de propaganda sobre práticas 

racistas na internet da Campanha  organizada pela ONG Criola, que defende o direito das mulheres 

negras 

http://odia.ig.com.br/noticia/brasil/2016-06-22/video-coloca-agressor-frente-a-frente-com-vitima-de-

racismo.html 

Levantamento de questionamentos sobre a relação “racismo” e religião. A fé e as ações sociais contra as práticas 

racistas; 

MATERIAL A SER UTILIZADO 

 DATA SHOW 

 CARTOLINA 

 PINCEL PILOT 

 QUADRO BRANCO 

AVALIAÇÃO 

Após as palestras apresentadas pelos professores Marcondes Felix e Andreia Felix os alunos, 

serão separados em grupos onde discutirão o tema.  

Cada grupo receberá uma cartolina e um pincel onde deverão elaborar uma frase contra o 

racismo e apresenta-la aos demais grupos. 

Cronograma de execução da aula: 

Dia 29 de junho 

Horário: das 12:30 às 16:05horas 

Número de aulas: 4 aulas para cada turma ( 1º, 2º e 3º FORMAÇÃO GERAL). Essas aulas serão 

registradas em formulário de reposição de aulas da greve nas disciplinas Biologia e Português do 

Curso de Formação Geral. 
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