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Episódio:

Diz Aí Afro e Indígena
Cidade e a relação com a
Juventude Negra e Indígena
Tema: O jovem e a Comunidade
Objetivo Geral: Compreender a importância
de conhecer o espaço onde a escola está
inserida.
Objetivos específicos: Aproximar o jovem
de sua comunidade, estreitar vínculos e ser
capaz de (re)conhecer a sua realidade local.

O professor irá reunir a turma e propor a
construção de um Mapa Afetivo da comunidade,
destacando os pontos mais relevantes do território
onde a escola está inserida. Essa proposta está
baseada na exibição do episódio “Cidade e a
relação com a Juventude Negra e Indígena”.

DESCRIÇÃO:
1º ETAPA: Divididos em grupos e com
o auxílio de um site ou aplicativo de
geolocalização, os alunos irão encontrar os
limites da comunidade onde a escola está
inserida. Observando a imagem, deverão
encontrar lugares estratégicos: a rua da
escola, sua residência, residência dos
colegas, escolas próximas.
2ª ETAPA: Ainda divididos em
grupos, os alunos irão pensar quais
são os locais de maior relevância
nesse território: a quadra de esportes,
associação de moradores, espaços de
lazer, espaços de saúde, comércio, etc.
Esses locais serão listados pelo grupo e
poderão ser marcados no aplicativo ou
site.
3ª ETAPA: Propor aos estudantes que,
para o próximo encontro, registrem
com fotografias feitas com a câmera
do celular o percurso de casa até a
escola. Definir com os estudantes qual
será o roteiro de caminhada pela
comunidade. Pedir que fotografem
os pontos mais relevantes, listados
na 2ª atividade, para traçar um
caminho de ida e volta até a
escola, sendo o ponto de partida a
residência do estudante.
4ª ETAPA: Neste encontro, os alunos
entregarão os resultados de sua
pesquisa. Observando as fotografias
de todos os componentes do grupo, os
alunos farão uma curadoria, avaliando quais
imagens refletem de maneira mais autêntica
os locais que eles listaram anteriormente.
As fotos escolhidas deverão ser impressas
para serem integradas ao mapa. Pedir que
marquem onde estão localizados. Esse mapa
poderá ser transferido para uma folha de
papel através de um desenho ou impressão.

5ª ETAPA: Os estudantes irão preencher
o mapa com as fotografias, colocando o
nome e sua localização. Pedir que, com sua
própria imagem, marquem o local de sua
residência. Após a construção concreta
do trabalho, é importante que os mapas
sejam apresentados para os colegas.
Pedir que observem a predominância
de instituições no local: há mais
comércio ou residências? A
comunidade possui espaços
de lazer que atendam aos
jovens, idosos e crianças?
Há instituições de saúde que
atendam a população com
qualidade? Fazer perguntas
que possam avaliar e gerar
reflexão sobre esse território.
Os estudantes também poderão
propor melhorias ou mudanças
que achem necessárias,
ampliando o estudo do Mapa
Afetivo que produziram.
6ª ETAPA: Finalizando a
atividade, cada estudante deverá
escrever individualmente como
foi o processo de olhar para a
comunidade em suas diversas
etapas: pelo aplicativo/site, através
das fotos selecionadas e com o mapa
finalizado. Por fim, pedir que destaquem
as principais mudanças que possam ter
percebido em sua maneira de encarar o
espaço da comunidade e como essa atividade
o impactou.
Cada
avaliação
poderá ser
lida em uma
roda de conversa
ou exposta junto
com os mapas.
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Episódio:

Diz Aí Afro e Indígena
Mercado Cultural para a Juventude Negra
Tema: Minha Comunidade e o Trabalho
Objetivo Geral: Conhecer os espaços de
trabalho inseridos no contexto da comunidade.
Objetivos específicos: Entender as
transformações pelas quais a comunidade
passou nos últimos anos e ser capaz de
apontar quais oportunidades de trabalho e
empreendedorismo existem ou ainda não
foram criadas.
Essa atividade se propõe a iniciar uma reflexão
sobre futuras profissões. O condutor da
atividade poderá explorar diversas temáticas,
sendo a principal delas o mercado de trabalho
da comunidade onde a escola está inserida. Os
estudantes trabalharão com entrevistas para
coletar dados específicos sobre o tema.

DESCRIÇÃO:
1º ETAPA: Em uma roda de conversa, sugerir o
tema das oportunidades de trabalho formais
e informais que a comunidade oferece. Pedir
que os estudantes relatem como poderiam
se inserir no mercado de trabalho sem sair
da comunidade. Listar os locais sugeridos e
questioná-los se conhecem os proprietários
ou funcionários, suas histórias e como
escolheram essa profissão. Nesta discussão,
levantar temas como oportunidades de
emprego, formação para o trabalho.

2ª ETAPA: Dividir os estudantes
em grupos. Propor que realizem
minientrevistas com os donos
e funcionários de pontos de
comércio tradicionais do local,
donos de barraquinhas, feirantes,
consultórios, líderes religiosos,
associação de moradores, grupos
de músicos, dançarinos ou atores,
ONGs, etc. Construir um roteiro
de perguntas que possam ser
transformadas em dados estatísticos.
Exemplo:
- Quantidade de homens e mulheres que
trabalham no local;
- Idade;
- Duração da jornada de trabalho;
- Nível de escolaridade;
IMPORTANTE: os estudantes também
poderão fazer perguntas abertas, onde se
aprofundarão na questão do mercado de
trabalho, seus desafios, oportunidades, etc.
3ª ETAPA: Em um segundo dia, após a
realização das entrevistas, construir o

quadro com o resultado da pesquisa,
transformando os dados em
gráficos e tabelas. Após essa
etapa, o condutor da atividade
poderá analisar coletivamente
os dados, refletindo sobre quais
oportunidades e condições de
trabalho que a comunidade oferece.
Discutir com os estudantes se as
oportunidades de trabalho atendem
a todas as necessidades dessa
comunidade: faltam profissionais e/
ou estabelecimentos para atender a
essa população? Quais seriam essas
oportunidades?
4ª ETAPA: Pedir aos estudantes que escrevam
sobre a experiência da realização das
entrevistas, avaliando como essa atividade
pode ter impactado em seu planejamento para
o futuro. Propor a leitura coletiva dos textos ou
uma breve exposição do que pensaram sobre
a atividade realizada. O material e os textos
poderão ser apresentados em uma mostra ou
culminância.
OBSERVAÇÃO: Essa atividade pode ser parte
do processo de construção do PROJETO DE
VIDA do jovem estudante. Uma atividade
posterior a essa pode ser a criação do
currículo dos sonhos: quais habilidades
serão necessárias para alcançar a
oportunidade que eles sonharam?
Como conquistar essas habilidades?
Em quanto tempo essa habilidade pode ser
conquistada?
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