
LEI 10.639/03 
EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ETNICO RACIAIS PARA O ENSINO DA HISTORIA E 
CULTURA AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 
 

ERRATA 

 

TEXTO              
PAG LINHA ONDE SE LÊ LEIA-SE 

3 12 ...são na classe... ...são, na classe,... 
 33 ...há que aumentar a proporção... ...há que se aumentar a proporção... 

7 10 ...omitiria... ...omitiriam... 
 20 ...e muitas vezes “inferiores"... ...e, muitas vezes," inferiores"... 

 23 
Vem se também alertando, em pesquisas 
da UNESCO 

Pesquisas da UNESCO também vêm 
alertando 

01 
 
 
 
 

11 14 
...como se relaciona com os seus 
alunos... 

...como se relacionam com os seus 
alunos... 

6 5 Lei 10.639,… Lei 10.639/03 
     33/ 34    Nascimento, (1994, p.27) (NASCIMENTO,1994,p.27) 

14 2 … outra natureza temos em destaque ... 
...outra natureza.Temos em 
destaque... 

  14 Hospital Colonial… Hospital Colônia 

02 
 
 
 
 

15 8 … sociedade Brasileira … ...sociedade brasileira... 
5 33 ...Vietnã mencionados acima… ...Vietnã, mencionados acima... 

03 
9 3 … para outro baseado no uso intensivo… 

...para outro, baseado no uso 
intensivo... 

1  ...antopologia... ...antropologia... 
  34 ...onde se ... ... onde ... 

5 6 
...trabalhadores rurais que ali mantém sua 
residência 

trabalhadores rurais que ali mantêm 
sua residência 

8 2 laranjal em são bento. Laranjal, em São Bento. 

  3 
O Rei era Ganga -Zumba que quer dizer 
Senhor Grande- 

O rei era Ganga-zumba, cujo nome 
quer dizer Senhor Grande- 

  8 ... Há Ministros da Justiça ...havia Ministros da Justiça… 
  19 ...enfrentavam dificuldades,... ... enfrentassem  dificuldades, ...   

  22 
Dada a recusa de Zumbi, em aceitar 
negociações... 

Dada a recusa de Zumbi  em aceitar 
negociações... 

  29 Zumbi aos 39 anos de idade,... Zumbi, aos 39 anos de idade, ... 

  32/33 
o dia 20 de novembro é o dia Nacional da 
Consciência Negra... 

 o dia 20 de novembro é o Dia 
Nacional da Consciência Negra ... 

 
 
 
 

 
04 
 
 
 
 
 

11 13 

A divisão e uso da terra. Todos têm direito 
ao uso das terras e os frutos do que 
plantam e colhem é depositado nas 
mãso... 

A divisão e uso da terra- todos têm  
direito ao uso das terras e o frutos do 
que plantam e colhem são 
depositados nas mãos... 

3 30/31 
...revolta das argolinhas e conspiração 
dos búzios... 

...Revolta das Argolinhas e 
Conspiração dos Búzios... 

6 7 Reunião do Campo de dique do Desterro  
Reunião no Campo do Dique do 
Desterro 

7 11 ... Na reunião anteior realizou-se esta 
 ... na reunião anterior, realizou-se 
esta... 

  35 ,,, presos das quais ... ... presos, dos quais.... 

9 5 espiarem as leves imputações... 
...para expiarem as leves 
imputações... 

10 6 ... O que se de um lado... ... o que, se , de um lado...  
  14 ... livre transito... ... livre trânsito... 

  28  ...inconsciente condicionado... 
... inconscientemente condicionados 
... 

12 16 ... quanto na Tabela 3 ... ...quanto a Tabela 3 ... 
13 9 Joaquim José da Veiga pardo, ... Joaquim José da Veiga, pardo, ... 

  10 ...preto livre morador...   preto, livre, morador ... 

  4 e, era possuidor de vasta biblioteca... 
...e era possuidor de vasta 
biblioteca... 

15 20 
O movimento baiano de 1798, foi 
profundamente modificado... 

O movimento baiano de 1798 foi 
profundamente modificado ... 

 
 
 
 
 
 
 

05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  34 parados e pretos ...pardos e pretos 

3 40 
...ou grupo de indivíduos, leva  em conta 
... 

,,, ou grupo de indivíduos leva em 
conta 

5 39 
Necessário se faz uma criação de novas 
oportunidades ... 

Necessária se faz a criação de 
oportunidades... 

 
09 
 
 

6 30 
...negros bem como dos   indígenas no 
seio da sociedade... 

negros, bem como dos indígenas, no 
seio da sociedade brasileira 


