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Bloco D 

 
➢ Segue atividades para semana de “isolamento social” (13 a 17 de julho). 
➢ Copiar e resolver no caderno. 
➢ Não esquecer de colocar a data. 
➢ Bons Estudos! 
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Primeiramente quero agradecer a cada um de vocês pelo 
comprometimento na entrega das atividades nesse momento 
que estamos vivendo. Cada atividade que recebo por e-mail ou 
até mesmo as entregues na escola, vejo o comprometimento e o 
empenho de cada um. Todos precisamos uns dos outros e todos 
são muito importantes. Mesmo sem aula presencial, tivemos um 
grande aprendizado. Lembramos que devemos valorizar o que 
de fato importa: as pessoas. Toda esta tecnologia que há muito 
vinha distanciando as pessoas, agora, mais do que nunca, tem 
aproximado e facilitado os processos, pois conta com um 
“ingrediente” a mais nesta receita deliciosa que é o ato de 
educar: O amor. Assim como a escola e professores precisaram 
se reinventar da noite para o dia, o papel da família também 
precisou ser reinventado para que esta relação de troca de 
experiências e aprendizado efetivamente aconteça, com a 
parceria efetiva entre estes. 
Agradeço a efetiva e tão importante participação de vocês 
alunos e famílias, neste novo cenário educacional em que nos 
encontramos. O papel de vocês é peça fundamental neste 
processo. Muito obrigada!  

 

 

 

 

 



Problemas Sociais do Brasil 

Desemprego, violência, criminalidade, educação, moradia, saúde, racismo, fome são 
alguns dos grandes problemas sociais do Brasil. 

Muitos brasileiros vivem excluídos da sociedade na medida em que, dentre tantos 
fatores de origem, a falta de dinheiro é dos principais inibidores para o acesso aos meios 
essenciais que permitem às pessoas usufruir das condições básicas de vida, que apesar 
de essenciais, nem todos têm acesso. 

“A gente não quer só comida A gente quer comida, diversão e arte A gente 
não quer só comida A gente quer saída para qualquer parte (...) A gente não 
quer só comida A gente quer a vida como a vida quer” COMIDA – Arnaldo 
Antunes, Marcelo Fromer e Sérgio Britto 

Apesar de ter sido lançada em 1987, a música acima retrata alguns problemas 
sociais que ainda afetam o Brasil mais de 30 anos depois. 

Quais as suas Causas? 
 

Os problemas sociais têm maior incidência nas grandes cidades em virtude do êxodo 
rural. Nessas localidades, o número de escolas e hospitais, por exemplo, não é suficiente 
para atender adequadamente a população brasileira. 

A causas dos problemas sociais estão ligadas a uma série de fatores. Dentre alguns, 
podemos citar: 

• Falta de planejamento familiar; 
• Falta de compromisso dos governantes; 
• Corrupção. 

 

Atividades  

 

1- Quando falamos  que as causas dos problemas sociais estão ligadas a uma série de 
fatores. Dentre alguns, podemos citar: 

• Falta de planejamento familiar; 
• Falta de compromisso dos governantes; 
• Corrupção. 

 
Comente cada um dos fatores acima. 

 
2- Pesquise o que significa favelização? Quais são as suas principais causas? O que 
nossos governantes podem fazer para melhorar essa situação? 


