
Formação: Encontros Inter-Regionais dos Núcleos de Estudos das Relações
Étnico-Raciais1

Ementa:

Os Encontros Inter-Regionais dos Núcleos de Estudos das Relações Étnico-Raciais objetivam
proporcionar momentos de estudo, reflexão e construção de saberes sobre a Educação das
Relações Étnico-Raciais, História e Cultura Afro-Brasileira, Indígena e Africana, com vistas a
reelaboração e proposição de planos de ensino e propostas curriculares que articulem tais
conteúdos no interior das diferentes áreas do conhecimento.

A proposta de trabalho dialoga e se articula com os Eixos Estruturadores da Proposta
Pedagógica em curso na RME, na medida em que propõe, o estudo dos objetos de
conhecimentos e habilidades dispostos na Matriz Curricular Essencial da Secretaria Municipal
de Educação de Belo Horizonte e a proposição de novos conteúdos, conceitos e habilidades
alinhados com as etapas/níveis e modalidades de ensino (Infâncias, Adolescências,
Juventudes, Vidas Adultas e Idosas).

Formadores:

Gerência das Relações Étnico-Raciais

Público-alvo:

Profissionais da educação das instituições da Rede Própria(EMEIs e EMEFs) e Rede Parceira
(creches e instituições parceiras) que integram os Núcleos de Estudos das Relações
Étnico-Raciais.

Carga horária:

1 encontro (3 horas)

Turmas:

6 turmas

Conteúdo programático:

Documento “Percursos Curriculares e Trilhas de Aprendizagem em Tempos de Pandemia''
(capítulo 6 - Conhecimentos Essenciais para o Processo de Alfabetização, Letramento,
Alfabetização Matemática e Numeramento: proposta para o trabalho com crianças do recorte
etário de 4 a 8 anos no ensino híbrido, e capítulo 7 - Conhecimentos Essenciais para a
Trajetória Formativa da Infância à Adolescência – APPIA– Horizontes da Adolescência),
LDB (Lei n°10.639/03 e Lei nº11.645/08) e suas normativas.

Termos e conceitos sobre relações étnico-raciais (estereótipo, representatividade, equidade,
laicidade e letramento racial)
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Práticas  pedagógicas e sequências didáticas de promoção da igualdade/equidade racial

CRONOGRAMA

Turma Data Horário

Barreiro, Centro-Sul e Leste 21/09 8h às 11h ou 14h às 17h

Nordeste, Noroeste e Oeste 22/09 8h às 11h ou 14h às 17h

Norte, Pampulha e Venda Nova 27/09 8h às 11h ou 14h às 17h

Recursos didáticos:

Power-point e vídeo.

Comprovante de participação:

Um formulário eletrônico para registro de presença e avaliação do encontro será disponibilizado
no chat no final do encontro. Uma mensagem automática confirmando a sua presença será
encaminhada para o e-mail informado neste formulário.

Inscrição:

Período: 03 de setembro a 23 de setembro de 2021

Formulário de inscrição: https://forms.gle/Cu5HVDLgZusBENbo6

https://forms.gle/Cu5HVDLgZusBENbo6

