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Projeto Reflexões sobre o Racismo 

 
Etapa 1 – Introdução  
 
Hoje daremos início a um novo projeto em parceria com a disciplina de Ciências Sociais. 
Vocês terão que elaborar de forma colaborativa boletins informativos abordando o tema do 
racismo. 
 
Durante as aulas de Ciências Sociais, várias atividades serão realizadas sobre o tema. 
Vocês deverão acompanhar, participar e registrar com atenção as discussões ocorridas. 
 
Inicialmente, a turma será organizada em três grandes grupos. Caberá a cada um deles a 
elaboração de um boletim informativo diferente. Cada grupo, formado em média por 10 
alunos, será subdividido em 5 duplas e caberá a cada dupla discutir e elaborar um texto 
final sobre os seguintes subtemas: 
 

1. Raça X Etnia 
2. O racismo como desigualdade 
3. Miscigenação e discriminação racial no Brasil 
4. Racismo no Brasil 
5. Movimentos Sociais de combate ao racismo 

 
 

Etapa 2 – Orientações sobre as atividades em grupo 
 
As atividades realizadas durante as aulas de informática educativa acontecerão ora 
envolvendo o “grupão” (formado por 10 alunos), ora envolvendo apenas cada dupla. Dentre 
as atividades que envolvem o “grupão”, temos: 
 

 A escolha de um título para o boletim informativo. 

 A escolha de um design único a ser utilizado por todas as duplas daquele grupo. 

 
Imagem 01 – Alguns modelos de designs disponíveis no Programa Publisher 

 



 A montagem da capa do boletim informativo (etapa a ser cumprida somente ao final 
do projeto). 
 

 
Imagem 02 – Exemplo de capa 

 

 

Etapa 2 – Orientações sobre as atividades em dupla 
 
Após definir seu grupo (Boletim 01, 02 ou 03), sua dupla e o subtema a ser tratado, localize 
no servidor a pasta “Atividade 5” e renomeie a subpasta referente ao número de sua 
máquina da seguinte forma: “grupo + tema + dupla” (ex: 
“grupo01_tema03_thiago_guilherme”). Lembre-se de que as pastas devem ser nomeadas 
sem espaço, sem caracteres especiais (acentos, cedilha) e em letras minúsculas.  
 
Abra um documento novo no Word, acrescentando, inicialmente, as seguintes informações: 

 Nome do Colégio e turma 

 Professores envolvidos 

 Membros do grupo  

 Membros da dupla 

 Subtema selecionado 
 
Salve o arquivo com o nome da dupla (“thiago_guilherme.docx”, por exemplo) na 
subpasta criada. 
 
Comece a coletar informações sobre o subtema selecionado em jornais, revistas, livros, em 
fontes impressas ou online. Armazene as informações textuais no arquivo de texto criado e 
as imagens na pasta (não cole as imagens no arquivo do Word), informando sempre a fonte 
pesquisada. Essa coleta inicial poderá ser feita de forma individual. Poderá haver, 
então, dois arquivos de texto dentro de uma mesma pasta (com o nome de cada um), já que 
não é possível um mesmo arquivo do Word ser editado por duas pessoas ao mesmo tempo. 



 
Depois, cada dupla deverá selecionar, dentre as informações coletas, as de maior 
relevância e elaborar um texto próprio sobre o subtema, com base nas informações 

coletadas. 
 
Lembre-se de que: 
 

 Qualquer um pode publicar qualquer coisa na web, portanto, nem tudo o que 
encontramos na internet pode ser considerado como verdade. Verifique a 
confiabilidade dos dados (seu professor de Informática Educativa irá ajudá-lo 
nessa tarefa). 
 

 Baseie-se em fatos e não em opiniões. Com base nas discussões ocorridas 

durante as aulas de Ciências Sociais, você terá condições de avaliar criticamente as 
informações coletadas e verificar se algum texto é tendencioso ou não. 
 

 O texto final precisa ter princípio, meio e fim e deverá incluir a voz da dupla, 

decorrente de uma reflexão crítica. Textos elaborados a partir do simples ato de 
“copiar e colar da web” não serão aceitos.  
 

 O trabalho de cada dupla irá interferir diretamente na qualidade final do Boletim do 
grupo. Suas ações individuais têm consequências sobre o trabalho coletivo, já 
que ele deverá ser, sobretudo, colaborativo. 

 


