Projeto Cultura Afro-brasileira
Escola Municipal Dona Cordelina Silveira Mattos

Este projeto visa promover a valorização da cultura afro-brasileira no âmbito
escolar. Apresentar as crianças os valores de respeito e igualdade entre
culturas, era uma necessidade da escola. Pensando em atender esta
necessidade, as pedagogas, juntamente com a direção , criaram este projeto,
que tem como principal base, o acervo bibliográfico da escola ,os livros com
cultura e afro –brasileira e seus diversos personagens foram uma fonte de
inspiração .
A principio o projeto atende do 1º ao 4º ano do ensino fundamental, e abrange
a maior parte das disciplinas: geografia, português,história e literatura,
estabelecendo

um paralelo ,que facilita a interdisciplinaridade a, o que é

fundamental,pois gera a conscientização dos alunos, que passam a utilizar o
conhecimento e o esclarecimentos adquiridos,não somente em determinada
disciplina, mas sim em seu cotidiano.
O projeto teve início em Setembro de 2018 ,mas a escola já havia desenvolvido
nos anos anteriores atividades semelhantes,porém não havia um único
professor responsável e não era ministrado semanalmente, como agora. O
desenvolvimento foi feito da seguinte maneira:
Primeiro contamos de uma forma mais detalhada e lúdica a história do
descobrimento do Brasil ,enfatizando os povos envolvidos,para que dessa
abertura para exploramos a questão racial do nosso país , e toda nossa
diversidade.
Dividimos o conteúdo por ano, o primeiro ano ficou com o livro Menina bonita
do laço de fita, será feito uma releitura do livro ,fazendo algumas intervenções,
quanto a questão racial, a principal fala do livro , o diálogo do coelho branco e a
menina “preta”: - Menina bonita do laço de fita,qual é seu segredo pra ser tão
pretinha? , foi bastante explorado.
O segundo ano ficou com obras literárias, com protagonistas negros

O terceiro ano com a confecção de um dicionário ilustrado, com palavras que
utilizamos,mas que são de origem africanas.
O quarto ano, o principal objetivo é trabalhar a auto estima dos alunos, o
material

utilizado

nesta

construção

será

publicado.

