ESCOLA MARIA DO CARMO ORECHIO - 2018
Mês da Consciência Negra: O Feminino em Pauta
A Escola Municipal “Maria do Carmo Orechio”, evidenciando dar continuidade ao processo pedagógico construído ao longo
dos anos na Rede Municipal de Ensino de Contagem com base na Lei 10.639/2003 e 11.645/2006, e visando levar o corpo
docente e discente a uma reflexão sobre os desafios e direitos das mulheres negras na atualidade, realiza o projeto
“Feminino em Pauta”, com atividades dinâmicas e prazerosas que dialogam com as questões sociais referentes ao tema.
A Escola Municipal “Maria do Carmo Orechio”, iniciou o seu desenvolvimento mais profundo nas atividades relacionadas à
educação étnico racial no ano de 2011, quando projetos mais sistemáticos foram desenvolvidos para atentar a aplicação da
lei, no qual dá a seguridade dessa necessidade no âmbito escolar.
O projeto deste ano será aplicado no período de 06 de novembro a 01 de dezembro. Envolvendo estudos, pesquisas,
trabalhos manuais, expressões artísticas e literárias, valorizando o conhecimento e os aspectos culturais de cada
estudante.
O projeto atual: O “feminino em pauta” funciona em dois turnos com estudantes do 1º e 2º ciclo, teve como ponto de
partida em sua construção, a formação de uma comissão, no qual integra: pedagogo, professora de educação física e
diretora, que se reuniram com o propósito de definirem as melhores ações e propostas para aplicabilidade do projeto
dentro do âmbito escolar. A ideia é vivenciar a prática desse tema em toda comunidade escolar em parceria com os pais,
alunos e professores, gerando cidadãos mais conscientes e que aprendam a respeitar e valorizar a “mulher”, independente
de sua cor, etnia, classe social.

O objetivo é incentivar os participantes a serem agentes ativos e questionadores em sua função social no espaço escolar,
um ser capaz, forte e dotado de conhecimento, com sonhos e perspectivas de futuro como qualquer outra pessoa. Sendo
estas atividades de caráter interdisciplinar, visando abranger as habilidades apontadas no referencial curricular de
Contagem dentro da especificidade de cada matéria relacionadas à BNCC.

