TRABALHO INTEGRADOR – Janeiro/2014
CONVIVÊNCIA NA DIVERSIDADE
MÚSICA Diversidade – Lenine
Veja vídeo no Link: http://www.youtube.com/watch?v=29Mj-8RdvUE
Se foi pra diferenciar
Que Deus criou a diferença
Que irá nos aproximar
Intuir o que ele pensa
Se cada ser é só um
E cada um com sua crença
Tudo é raro, nada é comum
Diversidade é a sentença
Que seria do adeus
Sem o retorno
Que seria do nu
Sem o adorno
Que seria do sim
Sem o talvez e o não
Que seria de mim
Sem a compreensão
Que a vida é repleta
E o olhar do poeta
Percebe na sua presença
O toque de deus
A vela no breu
A chama da diferença
A humanidade caminha
Atropelando os sinais
A história vai repetindo
Os erros que o homem trás
O mundo segue girando
Carente de amor e paz
Se cada cabeça é um mundo
Cada um é muito mais
Que seria do caos
Sem a paz
Que seria da dor
Sem o que lhe apraz
Que seria do não
Sem o talvez e o sim
Que seria de mim...
O que seria de nós
Que a vida é repleta
E o olhar do poeta
Percebe na sua presença
O toque de deus
A vela no breu
A chama da diferença
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A discussão sobre diversidade ocupa lugar de destaque na ordem política internacional. A Declaração
Universal sobre Diversidade Cultural (UNESCO, 2001), resultado da Conferência de Estocolmo, realizada em 1998,
sinaliza a relevância da temática. A diversidade é colocada no mesmo plano dos direitos econômicos e sociais e remete
a uma conceituação de cultura consideravelmente ampla, fortemente ancorada na discussão antropológica. Afirma-se
em diversos momentos a diversidade como compatível com a unidade do gênero humano e com o intercâmbio entre
diferentes culturas.
Veja o quadro a seguir com uma BREVE explicação do que é DIVERSIDADE.

Após apreciação da imagem acima, de ter feito a leitura da letra musical do cantor Lenine e de ter assistido
ao vídeo (http://www.youtube.com/watch?v=29Mj-8RdvUE) que esta disponível no BLOG do NURAP e também no
YOUTUBE, escreva sobre a diversidade de forma geral seguindo os seguintes critérios:
* Introduzir a reflexão sobre a diversidade social brasileira;
* Definir o Conceito e a Importância da Diversidade;
* Reconhecer as Dimensões das Diferenças;
* Compreender as Barreiras para Aceitação;
* Evidenciar nossa diversidade socioeconômica a partir de dados coletados pelo Instituto Brasileiro de *
Geografia e Estatística (IBGE),
* Problematizar como certas estatísticas encobrem uma grande diversidade de situações regionais.
ESTRUTURA DO TRABALHO
Capa: Dados completos (nome completo, empresa, dia e local da simultaneidade, turma).
Introdução: Reflexão sobre a diversidade social brasileira.
Desenvolvimento: Conforme explicado no quadro acima.
Considerações Finais: Fale com suas próprias palavras tendo como base a sua pesquisa.
Referências: Fonte de pesquisa utilizada, constando nome, autor, local, e data.




OBS.: Trabalho digitado.
IMPRIMA O SEU PROTOCOLO – Não entregaremos protocolos.
IMPRIMA O SEU TRABALHO – Não aceitaremos por e-mail.
ENTREGAR AO RESPONSÁVEL DO NURAP ATÉ A DATA SOLICITADA
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Rec ibo de E ntr eg a
Nome do aprendiz: _____________________________________________________________________________

N°. RG.: _________________________________________Empresa:__________________________________________

Loca da simultaneidade:__________________________ Dia de simultaneidade________________________________

Recebemos do aprendiz acima o TRABALHO INTEGRADOR, com o tema:
______________________________________________________________________________________________

Data da Entrega: _______/_______/_________

Assinatura e Carimbo do NURAP
*Via do Aprendiz – Assinatura do NURAP

…………………………………………………………………………………………………

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Imprima a sua via do comprovante e assim que você entregar o
trabalho para o responsável do NURAP no dia da sua simultaneidade,
você deverá assinar o último campo da lista de presença colocando a
data da entrega.
A sua assinatura é muito importante para que comprove a entrega do
seu trabalho e guarde o seu protocolo.
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