
 

AÇÃO SOLIDÁRIA QUILOMBOLA: Socializando Saberes, Promovendo Valores 
 

 

 

este período em que evidenciamos diversas discussões relativas ás 

contribuições da Cultura Afro para a nossa sociedade, diagnosticando os 

déficits de valorização desta cultura, dentre as inúmeras dificuldades 

encontradas nos quilombos descrevemos as mais incisivas, tais como Territoriais (relativas ao 

espaço distante e com pouca estrutura como: saúde, educação e saneamento, etc.) e Ausência 

de incentivos governamentais, sobretudo na educação, no que tange a construção do currículo 

pedagógico voltado para a propagação e valorização da cultura afro-brasileira e desvalorização 

do trabalho docente, a ausência da formação continuada, além da falta de material didático 

pedagógico Neste contexto, assumimos o papel de sujeitos sociais buscando contribuir mesmo 

que de forma sucinta e imediatista, para a promoção e valorização desta riquíssima cultura. 

A Ação Solidária Quilombola: socializando saberes, promovendo valores”, pretende 

apresentar tanto as características peculiares, como as mazelas vivenciadas pela comunidade 

quilombola “São Sebastião”, localizada no município do Acará, buscando amenizar algumas 

de suas dificuldades de ordem social e pedagógica.  

Através da ação planejada a partir de palestras, oficinas e cines pedagógicos, objetiva-se 

sensibilizar a comunidade acadêmica mediante a realidade deste grupo social que será 

socializada durante o evento, visando uma sensível formação docente voltada tanto para as 

peculiaridades da cultura quilombola, como para fomentação de discussões que envolvem 

alguns problemas sociais que permeiam a educação escolar.   

O evento é uma ação conjunta entre CAPE, FAED e ICED - UFPA e pessoas sensíveis 

comprometidas com a educação e que já atuaram com esta comunidade, as educadoras Sabrina 

Rêgo e Silvia, idealizadoras do evento. 

“É uma ação que vai contribuir para a capacitação dos estudantes e profissionais da 

educação” na discussão que versará vários temas como: Direitos Humanos, violência sexual, 

Ludicidade, educação ambiental, prevenção de drogas, construção de materiais didáticos para 

o ensino aprendizagem, divididos em oficinas, cine-pedagógicos, palestras e mesa redonda, 

além disso, estaremos neste mês natalino de festas e solidariedade contribuindo com a 
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comunidade na arrecadação de brinquedos e matérias escolares, finaliza Solange Ramalho-

uma das idealizadoras do evento e atual gestão do CAPE-UFPA. 

Poderão se participar do evento alunos e profissionais da educação de diferentes 

instituições de ensino superior, o certificado será emitido pela Faculdade de Educação- ICED-

UFPA no final do evento e contará com 20hs de carga horária. 

 Maiores informações para inscrições estarão disponíveis no face do CAPE-UFPA ou  

secretaria do centro acadêmico de Pedagogia-UFPA. 

Contatos 

83099567- Fernando Teixeira (Coordenador Geral- CAPE- UFPA) 

82705663 - Sabrina Rêgo (Comissão organizadora) 

88391497 - Solange Ramalho (Comissão organizadora e CAPE - UFPA) 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

Dias do Evento:  21 e 22 de dezembro de 2012. 
Local: Instituto de Ciências da Educação – ICED Campos I Belém- Pará 

Proponente: Centro Acadêmico de Pedagogia – CAPE/UFPA. 
Inscrições: Valor: 10,00 + um kilo de Alimento ou 

Valor: 10,00 + um Brinquedo. 
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PROGRAMAÇÃO 
 

Sexta  
 

Sábado 

13h a 13:30h Credenciamentos 
 
 
 

OFICINAS 
PEDAGÓGICAS 

 
 

Mesa de abertura 
13:30h às 14:30h 

apresentação do projeto (Solange), da comunidade 
(Sabrina/Silvia) e professora (Prof Msc Almira) 

Apresentação Cultural: Grupo Folclórico Quilombola “Unidos 
em Cristo”. 
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14:30h às 16:00h 
Tema: Direitos Humanos 

:  
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16:00h às 18:00h 
Filme: 

Preciosa/Vista 
minha pele. 

 

 
9h às 11h 

Oficina: Brinquedos com 
materiais recicláveis 

 

14:30h às 16:00h 
Tema: Violência Infantil 

 

16:00h às 18:00h 
Filme: Anjos do Sol. 

 

 
9h às 11h 

Oficina: Construção de 
Fantoches de Jornal. 

 

14:30h às 16:00h 
Tema: Ludicidade 

 

16:00h às 18:00h 
Filme: Assim como 
as estrelas do céu. 

 

 
9h às 11h 

Oficina: Construção de 
Jogos Matemáticos 

 

14:30h às 16:00h 
Tema: Sexualidade e 

Prevenção 
. 

16:00h às 18:00h 
Filme: Meninas. 

 

 
9h às 11h 

Oficina: Arte e 
Educação para Crianças 

 

14:30h às 16:00h 
Tema: Prevenção do uso 

de drogas 
 

16:00h às 18:00h 
 
Filme: Diário de um 

Adolescente 
 

 
9h às 11h 

Oficina: Sexualidade 
nas Escolas –  

 

 
 


