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Caros alunos e alunas do oitavo ano, 

A pandemia do Corona Vírus trouxe muitas dificuldades e incertezas. O medo, a 

mudança na nossa rotina e a necessidade de mudar hábitos, o afastamento social... 

Tudo isso é atravessado pela desigualdade social, que faz com que essa experiência 

seja muito mais difícil para alguns do que para outros. Espero, no meio disso tudo, que 

vocês fiquem bem e saudáveis. 

Sabendo de tudo isso, é importante deixar claro que as atividades propostas aqui não 

são obrigatórias. Sabemos que todos nós temos realidades sociais diferentes e 

estamos vivendo esse momento em condições e com necessidades diferentes. 

Portanto, nosso objetivo com esse essa proposta é oferecer atividades que possam 

manter os alunos e famílias, que quiserem e sentirem-se em condições de fazê-lo, 

conectadas ao processo de ensino e aprendizagem. Cada família pode decidir como 

será a rotina envolvendo as atividades. 

Como não chegamos a trabalhar com conteúdos novos em 2020, pois só tivemos uma 

aula, vou propor atividades de revisão, que vão ajudar vocês, alunos, a manterem-se 

ativos e a relembrarem o que aprenderam. Assim, a gente segue exercitando nossa 

capacidade de pensar a sociedade a partir dos nossos conhecimentos. Vamos lá? 

Sintam-se abraçados! 

Estamos juntos. 

Professora Claudia B.  

Abril / 2020 

 

 

 

 

 

 

 



Processo de Socialização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sociedade é um 
sistema complexo  

de interações 

No Processo de Socialização 
O indivíduo é inserido na 

sociedade, internaliza valores 

e códigos culturais e passa a 

reproduzi-los. 

Ou seja: a gente passa a 

repetir comportamentos que 

vemos e que nos ensinam. À 

medida que reproduzimos 

esses comportamentos, 

passamos também a ser 

agentes de socialização de 

outras pessoas.  

Passamos a interagir. Lembra 

que a sociedade é um sistema 

complexo de interações? 

Então: todas as relações que 

estabelecemos na vida, são 

parte desse processo de 

aprendizagem. 



Deu pra lembrar da importância do processo de socialização? 

Isso leva a gente a pensar que os nossos gostos e comportamentos 

tem a ver com a nossa socialização. Se tivéssemos nascido em 

uma família diferente, em um lugar diferente, com condições 

econômicas diferentes, outra cultura ou mesmo outra época... 

seríamos exatamente como somos hoje? Conhecendo o processo 

de socialização, sabemos que a resposta é que, provavelmente, 

não! 

Nesse ponto, entendemos que compreender o nosso processo de 

socialização pode ser uma ferramenta muito importante para 

conhecermos a nós mesmos!  

Você topa responder uma entrevista sobre o seu processo de 

socialização? Você pode escolher como responder as perguntas. 

Pode ser escrevendo no seu caderno (copiando ou não as 

perguntas, você decide!), pode ser no computador (se precisar, 

peça ajuda de algum adulto para fazer um documento no word ou 

em outro programa de escrita). Uma outra possibilidade é gravar um 

vídeo respondendo a entrevista! Você mesmo pode fazer as 

perguntas e responder, ou pode chamar alguém que esteja na sua 

casa para te entrevistar. Pode fazer gravando audios também. Você 

não vai precisar enviar esse arquivo, ele deve ficar guardado com 

você. 

Vamos nessa? 

 

Entrevista sobre o seu processo de socialização: 

1) Qual seu nome completo e sua data de nascimento? 

 

2) Em que bairro você nasceu? 

 

3) Você consegue dizer qual a sua memória mais antiga? 

Qual a coisa mais antiga da qual você se lembra? 



Pensando na sua infância, até uns 10 anos de idade: 

4) Qual era a brincadeira que você mais gostava? 

 

5) Qual era a comida que você mais gostava de comer? 

 

6) Qual era a sua cor preferida? 

 

 

7) Você tinha algum programa de TV ou mesmo no 

computador (pode ser série, filme, canal de vídeos...) que 

você gostava muito? 

 

8) Você se lembra de alguma situação engraçada de quando 

era criança (pode perguntar em casa, se não lembrar)? 

 

9) Quem eram seus amigos mais próximos? 

 

Agora, responda sobre a sua vida atualmente: 

 

10) O que você mais gosta de fazer?  

 

11) O que você mais gosta de comer? 

 

 

12) Qual a sua cor preferida? 

 

13) O que você mais gosta de assistir? 

 

 

14) De qual aula você mais gosta na escola? 



 

15) Quem são seus melhores amigos? 

 

16) Que músicas você mais acham que combinam com 

você? 

 

Pronto!  

Já temos um arquivo importante do seu processo de socialização!  

Claro que ele não está completo, tanto porque faltam informações 

sobre a sua vida, quanto porque o processo de socialização é 

contínuo, ele não termina! Ao longo da vida, vamos aprendendo 

coisas novas, conhecendo pessoas, o mundo e a cultura vão se 

transformando, de modo que estamos o tempo todo formando quem 

somos a partir de nossas trocas com o mundo e com as pessoas!  

 

 

 

 

 


