Orientação de como proceder na sintetização, leitura, debate e
alocação dos temas na cartolina
1- Em grupo, leia os textos (alocados nos links abaixo) e organize em seu
caderno as principais informações da leitura e discussão;
2- Como objetivo central da pesquisa, deverão responder às seguintes questões:
a) Quais os principais problemas a serem resolvidos indicados nos textos
pesquisados e discutidos?
b) Quais as principais ações que um governo poderia tomar para diminuir as
desigualdades no país segundo cada tema pesquisado?
c) Você teria sugestões para ajudar o governo (além daquilo pesquisado)
para diminuir as desigualdades no país segundo cada tema pesquisado?
d) Não esqueça de relacionar o conteúdo lido em cada tema às
desigualdades sociais. Sem isso, não conseguirá realizar a atividade. Por
exemplo: a deficiência na qualidade da educação pode gerar
desigualdades sociais? A falta de acesso aos alimentos pode gerar
desigualdades sociais? E assim por diante...
3- Sintetize as suas respostas e os coloque na cartolina assim como foi orientado
pelo professor.

Links para as páginas do IBGE com o especial “Constituição
Cidadã: 30 anos depois” e revista Retratos (Caso não tenha
acesso a computadores e internet em sua escola, imprima os
textos previamente e distribua aos grupos)
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/
noticias/22842-acesso-a-educacao-ainda-e-desigual Acesso em 14 maio 2019. Acesso à educação ainda é desigual (Tema: EDUCAÇÃO)
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/
noticias/23012-incerteza-sobre-alimentacao-diminui-mas-qualidade-ainda-preoc

upaAcesso em 14 maio 2019 - Incertezas sobre alimentação diminui, mas
qualidade ainda preocupa (Tema: ALIMENTAÇÃO)
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/
noticias/21586-inseguranca-aumenta-restringe-direitos-e-ameaca-liberdade-nopaisAcesso em 14 maio 2019 - Insegurança aumenta, restringe direitos e ameaça
liberdade no país (Tema: SEGURANÇA)

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/
noticias/23325-desafios-do-mercado-de-trabalho-alimentam-debate-sobre-direit
os Acesso em 14 maio 2019 - Desafios do mercado de trabalho alimentam
debate sobre direitos (Tema: EMPREGO)
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/
noticias/23062-acesso-a-servicos-urbanos-nao-acompanha-avanco-de-politicas-p
ublicas-de-moradia Acesso em 14 maio 2019 - Acesso a serviços urbanos não
acompanha avanço de políticas públicas de moradia (Tema: MORADIA E
SANEAMENTO BÁSICO)

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/
noticias/23105-numeros-caem-porem-trabalho-infantil-ainda-e-realidade-no-pai
s Acesso em 14 maio 2019 - Números caem, porém trabalho infantil ainda é
realidade no país (Tema: TRABALHO INFANTIL)
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/
noticias/21206-ibge-mostra-as-cores-da-desigualdade Acesso em 14 maio 2019 IBGE mostra as cores da desigualdade (Tema: QUESTÃO ÉTNICO-RACIAL)

