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ESTUDO DIRIGIDO/JULHO 2019 

 

Querido(a) Aluno(a) do Ensino Fundamental II e  Ensino  

Médio, 

 

O Estudo Dirigido Julho/2019 é uma atividade planejada 

para que  

você possa aprimorar seu aprendizado. 

  

Além de funcionar como um “aquecimento” para as primeiras aulas do mês 

de agosto, a realização dos exercícios é uma boa oportunidade de 

revisão e levantamento das dúvidas dos conteúdos mais relevantes 

abordados no 2º trimestre.   

  

✔ Se você tem armário na escola, não esqueça de levar seu material 
para casa. Leve um pouco por dia. 

✔ Sugerimos que você descanse nos primeiros dias e depois se organize 
para fazer as atividades com tranquilidade. 

✔ No Classroom, na pasta de sua turma, no tópico de cada matéria, você 
encontrará as atividades postadas por seus professores.   

✔ Sempre que necessário, pesquise os conteúdos em seus livros e 

cadernos. Não é preciso copiar os enunciados. Basta apresentar todas 

as respostas e resoluções nos cadernos das respectivas disciplinas.  
 

Essas atividades serão avaliadas no item Organizacional, devendo ser 

apresentadas na primeira aula que você tiver com cada um de seus 

professores, logo que retornar às aulas. 

 

Bom trabalho e bom descanso!!! 

Para responder os exercícios assista a um dos seguintes filmes: 

“O Mordomo da Casa Branca” de 2013 

“Raça” de 2016 – disponível no YouTube 

“Selma: uma Luta pela igualdade” de 2014 

“A 13ª emenda” de 2016 
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“Os Panteras Negras: Vanguarda da Revolução” de 2015 

“12 anos de escravidão” de 2013 

 

Questão 01 

Destaque uma cena do filme que você assistiu que trate sobre segregação racial e relacione a cena 

com a questão dos Direitos Civis estudados nesse trimestre. 

Questão 02 

A Lei dos direitos civis, assinada em 1964 pelo presidente Lyndon B. Johnson, nos E.U.A., foi fruto 

da luta dos movimentos sociais e civis de negros e afro-americanos. Pesquise o que mudou na 

sociedade norte-americana a partir dos anos 60, compare a situação dos afros descendentes antes e 

depois da conquista dos direitos civis. 

Questão 03 

O Brasil teve uma relação diferenciada com a população negra e afro descendente? Que 

semelhanças e diferenças podemos traçar entre os negros norte-americanos e brasileiros? Como a 

escravidão no Brasil pode se relacionar às condições inferiores no âmbito material e de direitos civis? 

Discuta e argumente. 


