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                                             ATIVIDADE DE LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL - LPT 7 

         -PLANO DE TEXTO- 
  
 

Durante o atual projeto, discutimos o preconceito racial como um dos resultados do encontro 
e do relacionamento entre povos de origens e, consequentemente, características físicas e culturais 
diferentes.  
 Levando em consideração os textos lidos em sala de aula, as nossas discussões durante as 
leituras e o texto que produzimos coletivamente, LPT6, responda às perguntas abaixo de acordo 
com o que se pede: 
 
1 - O que é preconceito racial? O que você acha a respeito disso? 
 

Preconceito racial é uma ideia ou um conceito formado antecipadamente sem fundamento 
sério ou imparcial por causa de sua aparência, uma superstição ruim. Racismo é uma coisa muito 
ruim, pode levar pessoas à depressão ou até a morte. Os racistas podem até ser pessoas boas, mas 
as suas ações são horríveis e desrespeitosas. 
 
2 - Ainda existe preconceito racial no Brasil? Como você pôde perceber isso? 
  
 Ainda existe racismo no Brasil sim e posso perceber isso, pois todos os dias vejo alguma 
atitude racista, como por exemplo, um grupo de pessoas estavam brigando na calçada com um 
homem aleatório porque era negro. Quando os pais de intercâmbio da minha mãe vieram para cá 
para o Brasil, eles perceberam que todas as pessoas da limpeza eram negras e ficaram alarmados, 
pois de onde eles vinham pessoas de todas as cores trabalhavam em diversos tipos de empregos.  
 
3 - Durante as nossas aulas, lemos sobre B. B. King, Zumbi dos Palmares, Dandara, entre outros 
que merecem destaque porque se tornaram personagens históricos da cultura negra. Escolha um 
deles e comente sobre o que fez essa pessoa se tornar um herói negro. 
 
  B. B. King era o Rei do Blues. Ele ficou conhecido pelo seu talento e assim foi denominado. B. 
B. King inspirou-se em sua avó, que cantava Blues para ele, no entanto, aprendeu a tocar guitarra 
sozinho. Ele influenciou vários artistas famosos, como Eric Clapton, Keith Richards e Jonh Mayer. 
 
4 - Você acha que a escravidão influenciou, de alguma maneira, no preconceito racial? Por quê? 
 

Acho que a escravidão influenciou no racismo sim, pois quando os portugueses invadiram o 
nosso país, eles tiveram filhos e ensinaram eles a temer o desconhecido e obrigá-los a ajudá-los ou 
matá-los, mas a humanidade foi ficando um pouco mais pacífica, então o racismo é agora não é tão 
violento quanto era antes. 
 
5 - O que precisa ser feito para evitar que situações de preconceito racial se repitam? 
 
 Para evitar situações de preconceito racial, devemos ensinar para a nova geração que 
racismo é errado e que se virmos isso sendo feito, temos que ajudar a vítima e devemos relatar esse 
acontecimento a um adulto.  
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                                           ATIVIDADE DE LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL - LPT 8 
 

Na LPT7, você produziu quatro respostas para os questionamentos realizados em relação à temática 

abordada no atual projeto. Para esta atividade, você deverá considerar o que foi respondido anteriormente. 

Em seguida, você deverá juntar todas as suas respostas a fim de formar um texto. Para isso, é fundamental 

que você observe as relações existentes entre os parágrafos e se foram dadas todas as informações 

necessárias para que a sua opinião a respeito do tema seja identificada e esclarecida diante de suas 

explicações e  de seus exemplos. No mínimo, o seu texto deve ter três parágrafos com, no máximo, trinta 

linhas.  

Expressões que podem ser utilizadas para estabelecer ligação entre os parágrafos: além disso, 

ademais, sendo assim, dessa forma, por outro lado, além disso, diante disso, com base nisso. 

                   

                                                                        Preconceito racial 

Preconceito racial é uma ideia ou um conceito formado antecipadamente sem fundamento sério ou 

imparcial por causa da aparência, uma superstição ruim. Racismo é uma coisa muito ruim, pode levar 

pessoas à depressão ou até à morte. Os racistas podem até ser pessoas boas, mas as suas ações são 

horríveis e desrespeitosas. 

Além disso, ainda existe racismo no Brasil sim e posso perceber isso, pois todos os dias vejo alguma 

atitude racista, como por exemplo, um grupo de pessoas estavam brigando na calçada com um homem 

aleatório porque era negro. Quando os pais de intercâmbio da minha mãe vieram para cá para o Brasil, eles 

perceberam que todas as pessoas da limpeza eram negras, e eles ficaram alarmados, pois de onde eles 

vinham todo mundo de todas as cores trabalhavam em diversos tipos de empregos.  

 Por outro lado, B. B. King era o Rei do Blues mesmo sendo negro. Ele era conhecido por seu talento e 

assim foi denominado. B. B. King inspirou-se em sua avó, que cantava Blues para ele, no entanto, ele 

aprendeu a tocar guitarra sozinho. Ele influenciou vários artistas famosos, como Eric Clapton, Keith Richards 

e Jonh Mayer. Todas as suas guitarras foram denominadas de Lucille, por causa de uma mulher que foi 

motivo de uma briga no bar, que fez com que o lugar pegasse fogo. Apesar das chamas, B. B. King voltou lá 

para salvar a sua guitarra.   

 Ademais, acho que a escravidão influenciou no racismo sim, pois quando os portugueses invadiram o 

nosso país, eles tiveram filhos e ensinaram eles a temer o desconhecido e obrigaram eles a ajudá-los ou 

matá-los, mas a humanidade foi ficando um pouco mais pacífica, então o racismo é agora não é tão violento 

quanto era antes. 

  Diante disso, para evitar situações de racismo, devemos ensinar a nova geração que racismo é 

errado e que se virmos isso sendo feito, temos que ajudar a vítima e devemos relatar a um adulto. 

 
 

 

 

                                           ATIVIDADE DE LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL - LPT 10 
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Na LPT8, você produziu o seu primeiro texto de opinião a respeito da temática abordada no 
atual projeto. Para esta atividade, você deverá, além de considerar o que foi escrito anteriormente, 
observar se, ao ler o seu texto, é possível identificar problemas que possam ser solucionados nesta 
atividade.  

Lembre-se de que esta é uma atividade de reescrita. Sendo assim, você NÃO deverá apenas 
copiar o que consta na atividade anterior, mas refletir a respeito das mudanças que podem ser feitas 
para que o seu texto fique ainda melhor. 

Para refletir a respeito da qualidade do seu texto, atente para os aspectos a seguir: 
 

● produzir parágrafos de acordo com a sua estrutura;  
● marcar os parágrafos com recuo; 
● produzir texto de opinião; 
● produzir texto de opinião com organização de ideias; 
● utilizar adequadamente os sinais de pontuação; 
● registrar as palavras adequadamente; 
● evitar o uso de gírias, abreviações e expressões inadequadas; 
● respeitar o momento de realização da atividade. 

 

Preconceito racial 

Preconceito racial é uma ideia ou um conceito formado antecipadamente sem fundamento sério ou 

imparcial por causa de sua aparência, uma superstição ruim. Racismo é uma coisa muito ruim, pode levar 

pessoas à depressão ou até à morte. Os racistas podem até ser pessoas boas, mas as suas ações são 

horríveis e desrespeitosas. 

Além disso, ainda existe racismo no Brasil sim, posso perceber isso pois todos os dias vejo alguma 

atitude racista, como por exemplo, um grupo de pessoas estavam brigando na calçada com um homem 

aleatório porque era negro. Quando os pais de intercâmbio da minha mãe vieram para o Brasil, eles 

perceberam que todas as pessoas da limpeza eram negras, e eles ficaram alarmados, pois de onde eles 

vinham todo mundo de todas as cores trabalhava em diversos tipos de empregos.  

 Por outro lado, B. B. King era o Rei do Blues mesmo sendo negro. Ele era conhecido por seu talento e 

assim foi denominado. B. B. King inspirou-se em sua avó, que cantava Blues para ele, no entanto, ele 

aprendeu a tocar guitarra sozinho. Ele influenciou vários artistas famosos, como Eric Clapton, Keith Richards 

e Jonh Mayer. Todas as suas guitarras foram denominadas de Lucille, por causa de uma mulher que foi 

motivo de uma briga no bar, que fez com que o lugar pegasse fogo. Apesar das chamas, B. B. King voltou lá 

para salvar a sua guitarra.   

 Ademais, acho que a escravidão influenciou no racismo sim, pois quando os portugueses invadiram o 

nosso país, eles tiveram filhos e ensinaram eles a temer o desconhecido e os obrigou a ajudá-los ou matá-los, 

mas a humanidade foi ficando um pouco mais pacífica, então o racismo  agora não é tão violento quanto era 

antes . 

  Diante disso, para evitar situações de racismo, devemos ensinar a nova geração que isso é errado e 

que se nós virmos isso sendo feito, temos que ajudar a vítima e devemos relatar a um adulto. 


