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Nos roteiros 2 e 3, da 3 ª escala, começamos estudar sobre o povos afrodescentes 

que formam o território brasileiro. Agora, vamos entender um pouco mais sobre 

esse assunto. Vocês sabem qual a importância desses povos no nosso país? Então, 

vamos compreender mais elementos que fazem parte da nossa História e Geografia. 

Muitos escritores relatam como foi a “chegada” da população negra africana no 

Brasil em séculos passados, foi um percurso muito difícil e doloroso, porque 

pessoas de várias etnias/grupos africanos foram trazidos nos porões dos chamados 

navios negreiros para serem escravizados nas Américas e em outros locais do 

Orientações 

Olá, queridos alunos e alunas, já iniciamos a 3 ª escala, com os três primeiros roteiros. 

Agora, iremos realizar: a leitura, estudo do conteúdo e fazer as atividades do roteiro 4. É 

importante vocês observarem qual o período de realização de cada roteiro e a data de 

entrega no início do roteiro.  

 

Para entrega virtual o e-mail é: geocepae5ano@gmail.com                                                                                                        

                                                                                                                Um abraço,  

                                                                                                     Profª Laís Campos  

 

mailto:geocepae5ano@gmail.com
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mundo. Então vamos lá estudar um pouco dessa história que faz parte da formação 

do nosso país.  

             Fonte: stendendohistoria.blogspot.com/ 

 

1- Observe o mapa acima e identifique de quais locais da África vieram pessoas 

para serem escravizadas no Brasil?  

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2- Diga o que acha sobre os africanos terem sidos escravizados aqui no nosso 

país. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 

3 
 

3- Muitos escritores da nossa literatura escreveram sobre o processo de 

deslocamento forçado dos africanos para o Brasil, escreveram sobre as dores 

sofridas por seus antepassados e como isso aparece hoje na nossa sociedade. 

Então, apresento a vocês o poema abaixo:  

 

OutrÁfricas  

O negrume de minha pele  

Não dói na ponta dos meus dedos, 

Não dói entre minhas pernas, 

Nem nos joelhos.  

Não dói quando meu cabelo se dobra em cachos crespos, 

Não dói.  

(...) 

(Livro Correntezas e outros estudos marinhos. Lívia Natália. Salvador: Editora Ogun’s Toques 

Negros, 2015.) 

 

 

1- A autora desse poema é uma escritora negra baiana que relata sobre sua 

história, suas memórias. Então, diga qual o nome dela e por quê você acha que 

ela escolheu esse título acima para o poema?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2- O que a autora quis dizer neste poema?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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No roteiro 4 dessa escala estudamos sobre como a população negra brasileira foi 

formada, como foi o contexto histórico e geográfico da “chegada” dos negros 

africanos no Brasil em séculos atrás. Sobre esse cenário da história brasileira, 

muitos escritores relatam que foram um pouco mais de 300 anos de escravidão 

negra no nosso país, ou seja, muito tempo de massacre, perdas, revoltas, de 

estratégias de resistência dos negros para sobreviver e de lutas para a libertação e 

fim do processo escravocrata. E muitos locais que foram símbolo dessa resistência 

são chamados de Quilombos ou Comunidades Quilombolas, como as comunidades 

do Território Quilombola Kalunga, localizado no norte e nordeste de Goiás.  

Orientações 

Olá, queridos alunos e alunas, já iniciamos a 3 ª escala, com os três primeiros roteiros. 

Agora, iremos realizar: a leitura, estudo do conteúdo e fazer as atividades do roteiro 5. É 

importante vocês observarem qual o período de realização de cada roteiro e a data de 

entrega no início do roteiro.  

 

Para entrega virtual o e-mail é: geocepae5ano@gmail.com                                                                                                        

                                                                                                                Um abraço,  

                                                                                                     Profª Laís Campos  

 

mailto:geocepae5ano@gmail.com
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1- Leia o texto abaixo e responda as questões a seguir:  

 

Comunidade kalunga recebe reconhecimento inédito da ONU 

 

06/02/21 - 17h00 

 

Em meio aos recorrentes problemas com invasores de terras, as comunidades 

Kalunga que vivem há mais de 300 anos na Chapada dos Veadeiros (GO) 

tiveram, nesta semana, uma importante conquista: seu sítio histórico foi 

oficialmente registrado como o primeiro TICCA – Territórios e Áreas 

Conservadas por Comunidades Indígenas e Locais – do Brasil. 

Localizadas nos municípios de Cavalcante, Teresina de Goiás e Monte 

Alegre, no nordeste goiano, as 39 comunidades quilombolas que compõem 

o Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga conseguem com esse 

reconhecimento, dado pelo Programa Ambiental das Nações Unidas, ampliar 

a autonomia que é necessária para a gestão de seu território, que compreende 

261 mil hectares. 

O título recebido da ONU é atribuído a “territórios comunitários e 

tradicionais conservados, nos quais a comunidade tem profunda conexão 

com o lugar que habita, processos internos de gestão e governança e 

resultados positivos na conservação da natureza”. 

“É com muito orgulho que recebemos a notícia de que o Território Kalunga, 

um dos maiores do Brasil, foi reconhecido pela ONU como TICCA, um 

território preservado. Isso significa que ainda temos muitos frutos, muita 

natureza e muitas belezas conservadas. Acredito que agora teremos mais 

parceiros para nos ajudar na luta pela conquista de todo o nosso território”, 

disse à Agência Brasil o presidente da Associação Quilombo Kalunga 

(AQK), Jorge Moreira de Oliveira. 

Fonte: https://www.istoedinheiro.com.br/  

 

 

 

https://www.istoedinheiro.com.br/
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a) O que você entendeu sobre o tema do texto?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

b) Por quê o prêmio dado pela ONU foi tão importante para o território 

Kalunga?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

b) Quais são os municípios e regiões de GO em que estão localizadas as 

comunidades que ganharam o prêmio?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2- Leia a história abaixo e responda a questão a seguir: 

 

Concurso de Gastronomia na escola 

 

Numa escola pública da cidade de Goiânia estudam quatro amigos, Suzana, 

Rita, Ricardo e Tomás. E todos os anos a direção da escola realiza um 

concurso de gastronomia para os familiares dos alunos. No ano de 2019 por 

coincidência, foram selecionados os pais dessas quatro crianças, que tiveram 

que escolher receitas de comidas populares, de diferentes locais do Brasil, 

porque o tema do concurso nesse ano foi “Sabores do Brasil”, então os 
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participantes foram para a cozinha da escola realizar suas receitas, mas antes 

cada dupla de pais recebeu um número de inscrição e avisou ao público quais 

eram as comidas que seriam feitas. Assim, os pais de Suzana eram a dupla 

nº 01 que escolheu fazer um Vatapá, os de Rita o nº 02 optaram em fazer 

uma moqueca de peixe, os de Ricardo o nº 03 quiseram fazer uma canjica e 

os de Tomás o nº 04 decidiram fazer Acarajé. Após a organização de 

numeração das duplas, eles separaram alguns ingredientes, que inclusive 

eram comuns para algumas receitas, como: dendê, pimenta, óleo, urucum. E 

a canjica foi preparada com outros ingredientes como: milho, leite, açúcar, 

cravo-da-índia, canela. Quando essas comidas ficaram prontas, os jurados do 

concurso, que foram os pais de outros alunos, decidiram premiar a dupla nº 

02 que levou o troféu de melhor sabor brasileiro realizado no concurso 

gastronômico da escola.   

Fonte: elaboração própria  

 

-  Após a leitura da história circule as palavras que você acha que tem origem 

africana e tente pesquisar como seria essa palavra escrita em língua africana 

(caso não encontre ou não consiga pesquisar, apenas escreva quais palavras 

do texto você acha que possui essa origem)? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Nesse roteiro vamos entender como funciona o processo da migração, como as 

pessoas se deslocam das suas cidades, seus países de origem em buscar de outras 

oportunidades ou desejo de viver novas experiências de vida, dentre outras questões. 

Para isso, fui folhear o Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa para apresentar a 

vocês dois conceitos bem importantes sobre a questão migratória.  

 

 O verbo imigrar significa “entrar num país estranho” para nele viver. 

 Emigrar significa deixar seu país para viver em outro.  

 

 

Orientações 

Olá, queridos alunos e alunas, já iniciamos a 3 ª escala, com os três primeiros roteiros. 

Agora, iremos realizar: a leitura, estudo do conteúdo e fazer as atividades do roteiro 6. É 

importante vocês observarem qual o período de realização de cada roteiro e a data de 

entrega no início do roteiro.  

 

Para entrega virtual o e-mail é: geocepae5ano@gmail.com                                                                                                        

                                                                                                                Um abraço,  

                                                                                                     Profª Laís Campos  

 

mailto:geocepae5ano@gmail.com
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- Agora vamos estudar alguns acontecimentos que fazem parte do processo de 

migração no Brasil, que sãos resultados da movimentação de pessoas de vários 

lugares do país ou do mundo.  

 

Brasil já recebeu 1,1 milhão de imigrantes e 7 mil refugiados 

 

Ao entrar no Brasil, cada estrangeiro se apresenta às autoridades migratórias e 

informa o motivo da visita ao país. Se o motivo for turismo, o visitante recebe 

um visto válido por até dois meses. Se o objetivo for morar temporariamente no 

Brasil, é preciso preencher um cadastro pela internet para ter direito a 

permanecer no país por até dois anos. O visto é emitido em até cinco dias e pode 

ser renovado. (...). 

Atualmente 1,1 milhão de pessoas estão em uma dessas situações. 

 

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/ 

 

1- Você conhece alguém de outro país que veio morar no Brasil ou alguém que 

saiu do nosso país e foi morar em outro país? Caso sim, explique quem e por 

quê a pessoa fez esse movimento de saída ou entrada no país.  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/
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2- De acordo com o que você leu no texto, o que acha sobre esse processo de 

migração nos países?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

3- Observe o quadro abaixo e os mapas seguir para responder as questões: 

 

 

Quadro 01- Dados de migração no Brasil  

Fonte: https://www.gov.br/ 
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  Fonte: http://anissamarques.blogspot.com/ 

 

 

Fonte: https://worldlanguage6.wordpress.com/ 

 

http://anissamarques.blogspot.com/
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Fonte: https://ashistoriasnahistoria.blogspot.com/  

 

a) Observando o quadro e os mapas, diga o nome dos três países de origem dos 

estrangeiros que mais migram para o Brasil?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

b) Observando o quadro e os mapas, os dois menores quantitativos de migrantes 

no Brasil são de quais países?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

https://ashistoriasnahistoria.blogspot.com/
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 Nesse roteiro vamos entender como funciona o processo da migração no estado de 

Goiás, destacando Goiânia como uma cidade do estado, que recebe migrantes de 

vários lugares do Brasil e países. Entender esse contexto é muito importante porque 

pessoas de diferentes cidades do país possibilitaram a construção do território 

goiano. Então crianças vamos aprender um pouco mais da História e Geografia de 

Goiás a partir da população migrante.  

 

 

Orientações 

Olá, queridos alunos e alunas, já iniciamos a 3 ª escala, com os três primeiros roteiros. 

Agora, iremos realizar: a leitura, estudo do conteúdo e fazer as atividades do roteiro 7. É 

importante vocês observarem qual o período de realização de cada roteiro e a data de 

entrega no início do roteiro.  

 

Para entrega virtual o e-mail é: geocepae5ano@gmail.com                                                                                                        

                                                                                                                Um abraço,  

                                                                                                     Profª Laís Campos  

 

mailto:geocepae5ano@gmail.com
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1- Leia o texto abaixo sobre o processo migratório no território goiano e responda 

as questões abaixo  

 

Texto 01 

As duas capitais edificadas em território goiano também estimularam a migração. 

Brasília, mais que Goiânia, provocou um dos maiores fluxos migratórios para o 

território goiano. Milhares de nordestinos, fugindo da pobreza, migraram para 

construir Brasília, muitos deles alojando-se no território goiano, fato que contribuiu, 

a partir de 1970, para o crescimento significativo da população e para surgimento, a 

partir da década de 1980, de diversos municípios no Entorno de Brasília. Nesse 

mesmo período se inicia a migração para a fronteira agrícola no sudoeste goiano, 

quando municípios como Jataí, Mineiros e Rio Verde tiveram aumentada a sua 

população, recebendo pessoas dos estados do Sudeste e Sul do Brasil. 

 

Fonte: Geografia contemporânea de Goiás, de Tadeu Alencar Arrais. Goiânia:Vieria, 2004, p.75 

 

a) Por quê a cidade de Brasília contribuiu para a formação de Goiás?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

b) O que aconteceu no período de 1970 a 1980?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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2- Leia o texto abaixo e responda as questões a seguir:  

 

Refugiados em Goiás pedem ajuda ao governo estadual 

 

Um imigrante é alguém que busca melhores condições de vida fora de seu país por escolha. 

O refugiado, porém, não tem essa opção. Ele deixa sua pátria por situação de perseguição ou 

algum desastre ambiental. Fora do lar, a realidade, normalmente, não é fácil. Com a pandemia 

do coronavírus a situação se agravou. Para Yonelson Cantave, que veio do Haiti, a ajuda do 

governo estadual contribuiria muito para uma melhor condição. (...) 

Também vinda do Haiti e moradora do Expansul, Mirlene Theodor trabalhava antes da pandemia, 

mas agora está desempregada. “É muito difícil pra mim, porque eu fiquei sem trabalhar. Eu tenho 

criança lá”, diz ela ao citar a dificuldade em enviar dinheiro e pagar as contas. Ela já está em casa 

há três meses. “Então, eu espero que o governo ajude, porque esse momento é muito difícil.” (...) 

Em Goiás, o projeto Recomeço, que atua na região metropolitana de Goiânia, atende cerca de 

100 refugiados por ano. Fundado em 2019, o intuito é integrar essas pessoas na sociedade 

brasileira por meio de aulas de português e preparação para o mercado de trabalho, inclusive, 

com ensinamentos jurídicos. (...) 

Co-fundadora e co-presidente do Recomeço, Bruna Guedes é instrutora de português para 

refugiados em Aparecida. Antes da pandemia começar e as aulas pararem, ela tinha cerca de 35 

alunos. Em todo o projeto são 80. “O que mais complica é que eles não têm acesso regular a 

internet. Quando têm é 3G e o aparelho não é bom.” 

De acordo com Bruna, não há número oficial de refugiados em Goiás. Como o Estado não é de 

fronteira, os órgãos oficiais não têm acesso, uma vez que fluxo muda constantemente e muitos 

sequer se identificam como refugiados. Porém, ela afirma que, nos últimos anos, a maioria era 

de venezuelanos e haitianos – vale destacar que, atualmente, só de venezuelanos o Brasil 

reconhece 37 mil refugiados. 

 

Fonte: https://www.emaisgoias.com.br/  

 

 

https://www.emaisgoias.com.br/tag/coronavirus/
https://www.emaisgoias.com.br/
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a) O texto fala sobre o quê? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

b) Qual a diferença entre refugiado e imigrante?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

c) Segundo o texto, a maior quantidade de refugiados que estão em Goiás são de 

quais países? e por quê é difícil saber o número exato? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 Até os próximos roteiros, 

 

                                                                                                            Abraço, profª Laís  


