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Tema Genérico do Plano de Aula:  
Diversidade Cultural 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou 
Componente Curricular) 

Estas atividades trabalham a importância dos povos de diferentes origens para o 
enriquecimento cultural das sociedades e a situação dos refugiados no Brasil 
Repertório Cultural. 
Empatia e Cooperação. 

Objetos de Conhecimento 

Diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e as desigualdades sociais entre grupos em 
diferentes territórios, principalmente Estado e Região. 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal 
de Caçador) 

(EF05GE02) - Identificar diferenças étnico-culturais e desigualdades sociais entre grupos 
em diferentes territórios. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados: 

Computador, internet e registros no caderno. 

Aplicação/Fixação 

Leitura do texto Aspectos Culturais da Região Sul. 
Questionário. 
Observação da pintura Operários, de Tarsila do Amaral com questionário. 
Leitura e ilustração da música O meu país é a terra. 
Assistir ao vídeo Refugiados no Brasil. 

Síntese/Avaliação 

No retorno as aulas, além e dos alunos apresentarem o caderno com as atividades 
propostas, faremos uma roda de conversa para que seja possível analisar os seguintes 
aspectos: 



 
Os alunos compreenderam que o Brasil é um país de diversidade, e que há influências 
culturais de imigrantes e diferenças sociais nos grupos em diferentes territórios? 
Os alunos entenderam que, em relação à visão de mundo, não há certo ou errado, mas 
apenas diferenças que devem ser respeitadas? 

Registro de Frequência 

 

Referencial 

Site disponível: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/6259/cultura-no-brasil-a-regiao-sul 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS - ALUNOS 

NO CADERNO REGISTRE O DIA QUE FEZ A ATIVIDADE E A DISCIPLINA 

EXEMPLO:  Caçador, 13 de maio de 2020. 

                     Quarta-feira: Geografia 

01- LEITURA DO TEXTO: 

Aspectos culturais da Região Sul 

A região Sul do Brasil é composta pelos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e 

Santa Catarina.  Apresenta grande diversidade cultural, e as maiores influências culturais 

são dos imigrantes europeus. 

Fortemente influenciada pela cultura dos imigrantes europeus, a região Sul do 

Brasil apresenta grande pluralidade cultural. A cultura é bastante rica, por causa da 

influência de diversas colônias de imigrantes, como os alemães, os italianos, os 

poloneses e os ucranianos, que contribuíram para o desenvolvimento econômico da 

região. Os colonizadores foram os primeiros a chegar na região, que anteriormente era 

habitada pelos povos ameríndios.  

Santa Catarina: 

Os colonos imigrantes chegaram a partir do século XIX. No entanto, mais tarde o 

estado recebeu grande influência cultural dos colonos italianos e alemães, que podem 



 
ser notadas na arquitetura tipicamente europeia das cidades, na culinária, nas 

festividades locais, entre outros.  

Os imigrantes se adaptaram facilmente ao clima subtropical da região e muito 

contribuíram na cultura vinhateira, na triticultura (cultura com trigo), linho, algodão, 

cânhamo e mandioca. 

Alguns eventos culturais são marcantes, e mobilizam várias pessoas. O boi-de-

mamão, por exemplo, vai do Natal ao Carnaval. Começa com as prendas e pedidos de 

ajuda e termina com a morte e ressurreição do boi. A dança de fitas é uma tradição 

milenar. É uma dança ariana antiquíssima. É feito um pau de fita, cujo mastro é 

sustentado no centro da dança por um menino. Da ponta do mastro saem pares de fita, 

com as quais realizam as danças traçando as fitas em torno do mastro central. Outro 

evento cultural no estado é a Oktoberfest, em Blumenau (SC), tradicional festa da cerveja. 

A culinária é marcada no sul do estado pelos pratos alemães. Já na capital do estado, o 

destaque é o camarão. 

02) Sobre o texto, responda no caderno. 

a) Quais são os estados que fazem parte da região Sul do Brasil? 

b) Qual o título do texto?  

c)       Qual o tema do assunto do texto? Sobre o que esse texto fala? 

d)      Quais imigrantes influenciaram a cultura de Santa Catarina? Quais influências 

podem ser citadas como exemplos: 

02) O Brasil possui uma grande diversidade étnica e racial que surgiu a partir da 

mistura de etnias e raças de pessoas vindas de diversos lugares do mundo, 

principalmente da Europa e da África a partir da chegada dos colonizadores portugueses 



 
nas terras do atual Brasil.  Observe o quadro “Operários”, pintura de 1933, de Tarsila do 

Amaral: 

 

 

 

 

 

a) O que você vê no quadro?  

b) As pessoas do quadro são todas iguais ou diferentes?  

c) O que elas têm de diferente umas das outras?  

d) O que mais vocês observaram de diferenças entre as pessoas pintadas no quadro de 

Tarsila do Amaral? 

03) Muitas pessoas continuam vindo para o Brasil em busca de novas oportunidades.  

Leia a letra da música: Refugiados no Brasil e ilustre: 

O meu país é a terra: Dia Mundial dos Refugiados 

O meu país é a terra 

O meu país somos todos nós 

Ninguém nos separa da terra 

Junte a sua com a nossa vós 

 

O meu país, o meu país é a terra 

O meu país, o meu país é a terra 

O meu país, o meu país é a terra 



 
Sugestão: 

Assista ao vídeo que abordará a questão dos refugiados e os motivos que os 

fazem fugir de seus países de origem, em busca de um lugar onde possam ter abrigo e 

proteção.  

Disponível no YouTube: https://youtu.be/sgJYkT5hd2s 

 

 

 


