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PROFESSOR (A): CLAUDETE STEVANINI CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 AULAS

ENVIAR PARA: CLASSROOM DATA DE ENTREGA: 18/06/2021
OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: O sujeito e seu lugar no mundo - Refugiados

HABILIDADE (S): (EF09GE03) Identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas como
forma de compreender a multiplicidade cultural na escala mundial, defendendo o princípio do
respeito às diferenças. (CG7) Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia,
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, propondo ações sobre as questões
socioambientais, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.

Estratégias e recursos: Classroom, Texto anexado, leitura e interpretação, dois links de vídeos
anexados (youtube), recortes de imagens, fotos, imagens digitalizadas, vídeo acessado ou
produzido pelo aluno caderno e caneta, cola e cartolina(opcional), celular ou computador com
acesso a internet.

ORIENTAÇÕES: O ALUNO DEVERÁ LER O ENUNCIADO E REALIZAR AS QUESTÕES PROPOSTAS, MONTANDO UM PORTFÓLIO
FÍSICO (FOTO IMPRESSA OU RECORTES) OU DIGITAL (FOTOS DIGITALIZADAS OU VÍDEO ACESSADO OU PRODUZIDO PELO
ALUNO). COLOQUE SEMPRE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO NA FOLHA DA ATIVIDADE. ENTREGAR A ATIVIDADE NA GOOGLE
CLASSROOM, WHATSAPP OU EMAIL DA PROFESSORA CLAUDETE. KLAUDETHY.STEVANINI.1969@GMAIL.COM
Horário de atendimento: Quarta e Sexta das 07h00min às 12h20min.
KLAUDETHY.STEVANINI.1969@GMAIL.COM

20 de junho - Dia Mundial do Refugiado

Desde 2001, a Organização das Nações Unidas (ONU) celebra o Dia Mundial do Refugiado em 20
de junho. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur): “a data é
uma oportunidade para celebrar a coragem, a resistência e a força de todos os homens, mulheres e
crianças forçados a deixar suas casas por causa de guerras, conflitos e perseguições. Essas
pessoas deixam tudo para trás – exceto a esperança e o sonho de um futuro mais seguro”. (ACNUR
– Brasil). Nessa data, a ONU promove inúmeros eventos e encontros em diversos locais do mundo
com o objetivo de celebrar a integração cultural e debater os desafios enfrentados pelas pessoas
que buscam outro país para se refugiar.

Mãos á obra

http://klaudethy.stevanini.1969@gmail.com
http://klaudethy.stevanini.1969@gmail.com


Esse trabalho pode ser feito em grupos de até 4 alunos, todos on line. Fica a critério de cada aluno.

Etapa 1

Assista ao vídeo da abertura da novela "Órfãos da Terra".

Ouçam a letra da música "Diáspora" para entendê- la.

https://youtu.be/FRr74ICyvd8 - Abertura da novela Órfãos da Terra.

https://youtu.be/K0dDSRbpRHQ - Diáspora - Tribalistas.

Etapa 2

(Opção físico) Busque em revistas ou livros imagens de refugiados em várias situações, selecione
as imagens e cole em uma cartolina. Baseado em seu conhecimento, crie a legenda de cada foto.

(Opção digital) Busque em sites de documentários ou reportagens sobre os refugiados e selecione
imagens para print. Salve as imagens em um arquivo. Baseado em seu conhecimento crie a legenda
de cada foto.

Ideias de imagens: Embarcações e balsas lotadas de pessoas; Cercas de fronteiras; Caminhões;
Mortos na travessia; Adultos e crianças, etc.

Etapa 3

Com a etapa 2 concluída.
Faça um videoclipe com a música "Diáspora" (Tribalistas) e as imagens legendadas por você e envie
no email ou whatsapp da professora.

Dica: www.canva.com Ferramenta gratuita para criação e edição de fotos e vídeos para redes
sociais, trabalhos escolares e empresas.

https://youtu.be/FRr74ICyvd8
https://youtu.be/K0dDSRbpRHQ%20-
http://www.canva.com

