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I  ENCONTRO

1 - Para estabelecer as relações entre a equipe e o 
comprometimento com a proposta, iniciar os trabalhos com 
uma acolhida aos integrantes;

2- Abrir o diálogo questionando a equipe sobre seus 
conhecimentos prévios sobre a temática, a realidade do 
estabelecimento de ensino e comunidade, fazendo uma 
abordagem que destaque a relevância do trabalho para além 
da obrigatoriedade das Leis 10.639/03 e 11.645/08.

3 - Leitura e discussão da Proposta da Equipe Multidisciplinar 
para o ano de 2016.

Slides disponíveis em: 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/
conteudo.php?conteudo=560

4 - Assistir os vídeos:

a) Identidade Negra:  
https://www.youtube.com/watch?v=kjMooneBRn0

b) Autoestima da criança negra: 
https://www.youtube.com/watch?v=vuyznxQnWAQ

- Garantir o debate sobre a diversidade étnico-racial, as 
relações e o ensino de conteúdos de História e Cultura 
Afro-Brasileira, Africana e Indígena nas práticas escolares 
por meio de conhecimentos consistentes para a promoção 
de avanços nos processos de democratização do ensino, de 
fortalecimento de identidade étnica e de reconhecimento do 
direito de igualdade entre os que povos que constituem a 
sociedade brasileira. 
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5 - Leitura e discussão da Proposta de Ação Mobilizadora - 
Reconhecimento e Valorização Étnico-Racial.

6 - Assistir o vídeo
Educação em Debate 
Entrevista com a professora e escritora Nará de Souza Oliveira. 
Disponível em:
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/
conteudo.php?conteudo=560
                                     
- Promover a discussão considerando que, nas escolas 
brasileiras, nos períodos de colonização e escravização, os 
povos indígenas e a população negra foram aviltados com 
estratégias para que esquecessem seus nomes, línguas, 
origens, religiões e culturas. Na atualidade o processo é 
inverso, ou seja, busca-se a manutenção, o reconhecimento e 
a valorização de suas identidades.
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