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ROUPAS E SAPATOS
PARA BEBÊS

PROGRAMAÇÃO
30/09
Tema: Ainda temos as
Leis, e agora?

Profª Luciana Aparecida
Elias
Doutora em Matemática
Aplicada (UNICAMP) e
mestra em  Matemática
(UFG).

29/09
Tema: Raça, racismo e
ciência.

Prof. Mateus Dumont
Fadigas
Mestre em Ensino, Filosofia e
História das Ciências (UFBA)
e graduado em Ciências
Biológicas (UEFS).

REALIZAÇÃO:

PÚBLICO-ALVO

CURSO DE
FORMAÇÃO

ÉTNICO-RACIAL
APLICADA AO

CONTEXTO
ESCOLAR

Até pouco tempo, a formação escolar excluía

importantes partes de nossa história e

cultura. Essa situação vem se modificando.

Em 2003, foi aprovada a Lei 10.639, que

estabelece a obrigatoriedade do ensino de

História e Cultura Afro-brasileiras em todo o

currículo escolar e, alguns anos depois,

acrescentou-se a História e Cultura indígenas

com a Lei 11.645. Além disso, a Resolução

CNE 08/2012  definiu as Diretrizes

Curriculares Nacionais para a Educação

Escolar Quilombola na Educação Básica.

Pensando nos desafios enfrentados pela

comunidade escolar para a efetivação dessas

diretrizes, o Núcleo de Estudos Afro-

Brasileiros e Indígenas do IFAL (NEABI IFAL

Penedo) promove o Curso de Formação

Étnico-racial Aplicada ao Contexto Escolar. 

CERTIFICADO

OBJETIVO

INSCRIÇÕES

METODOLOGIA

QRCODE

Terão direito ao certificado, os/as inscritos/as que

(a) frequentarem no mínimo 75% da carga horária

síncrona e assíncrona do curso e (b) concluirem,

com êxito, o plano de aula que verse sobre sua área

de atuação em diálogo com a temática do curso.

INFORMAÇÕES

27/09
Tema: Educação das
Relações Étnico-Raciais no
Ensino Básico: a experiência
da pós-graduação Ererebá no
Colégio Pedro II.

Prof. Osmar Soares da
Silva Filho
Doutor em Poética (Letras) e
Mestre em Teoria da
Literatura (Letras) pela UFRJ.

28/09
Tema: Linguagem e formação
étnico-racial: contribuições
para a sala de aula.

 
Profª Selma Silva Bezerra
Doutora  e mestra em
Linguística Aplicada  (UFAL).

01/10
Tema:  Educação para
relações etnicos-raciais
na pratica dos/as
professores/as.

Profª Eliene Amorim de
Almeida
Doutora e Mestre em
educação pela UFPE.

Ao final do curso, os/as educadores/as e

gestores/as terão acessado o conteúdo das leis e

resoluções, bem como à bibliografia especializada

sobre sua aplicação em diferentes áreas do

conhecimento, sendo capaz de usá-las em sua

prática profissional.

Docentes e Gestores do Ensino Básico da região do

Baixo São Francisco. 

O curso será ofertado em formato remoto,

utilizando como ferramenta tecnológica o

GoogleMeets. A formação é dividida em momentos

síncronos, encontros virtuais entre os dias 27/09 e

01/10/2021, das 19h às 21h, e assíncronos, tendo

carga horária total de 20 horas. O/A cursista

participará dos momentos síncronos e terá acesso a

materiais teóricos disponibilizados pelos

palestrantes.

E-mail: cursosneabipenedo@gmail.com

Instagram:  @neabi_ifal.penedo

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfxWjWTx9VyOh0yY3fq9
XTQQz_jwNRS6xHNhtUGuZ2Nmr9
PQA/viewform?usp=sf_link

 De 30/08 até 20/09


