Escolas Conectadas

Escola para todos:
promovendo
uma educação
antirracista

Sobre o projeto

A Fundação Telefônica Vivo atua há 20 anos no Brasil e
integra uma rede de 17 fundações do Grupo Telefônica,
presentes em países da América Latina e Europa.
Desenvolvemos projetos nas áreas de educação,
empreendedorismo social e voluntariado, investindo em
iniciativas com foco em inovação, tecnologia e conhecimento.
Em colaboração com Fundação “la Caixa”, criou o programa
de educação digital ProFuturo, que no Brasil, oferece ensino a
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distância para educadores por meio da plataforma Escolas
Conectadas com o objetivo de promover a inclusão de
educadores na cultura digital e incentivar o desenvolvimento
de habilidades do século XXI nos alunos por meio da prática
de metodologias inovadoras de ensino. Em parcerias com
Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, a iniciativa
dissemina e estimula a inovação educativa com cursos online
gratuitos de formação continuada.
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Introdução
Modalidade: Mediado
Carga horária: 50h
Certificação: Universidade Estadual
do Rio Grande do Sul

De forma explícita ou velada, o racismo existe em nossa
sociedade. E a escola é um espaço essencial para a
construção e promoção de valores básicos, como igualdade
e respeito às diferenças de cor e raça.
Qual o papel do professor no combate ao racismo?
Como pode agir para promover uma educação antirracista?
Este curso abre espaço para o debate e a reflexão, com o
objetivo de sensibilizar o olhar dos educadores para construir
um novo ambiente escolar.
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Aprendizagens
e práticas
Unidade 1
QUAL A AMBIÊNCIA RACIAL NA MINHA ESCOLA?
Conheça os principais conceitos que podem ajudar os educadores
a se aproximar cada vez mais da prática pedagógica antirracista.
Um glossário de termos ajuda nessa compreensão, ao mostrar,
por exemplo, a definição de “ambiência racial” - tema que permeia
o curso e que é o foco da primeira atividade.
Atividade
Debate sobre que tipo de ambiência racial é proporcionada nas
escolas em que cada cursista trabalha.
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Unidade 2
CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE
A escola, como um espaço social de produção de conhecimento,
também é onde se constroem identidades. Sendo assim,
a multiplicidade da população brasileira deve estar refletida
no contexto escolar por meio de imagens positivas. As atividades
propostas ajudam a criar ações que levem o aluno a estabelecer
vínculos com a sua história, sua raça e sua cor.
Atividade
Experiência de construção de identidade e de resgate da própria
história, por meio da elaboração de uma árvore genealógica ou
de um avatar digital. A exploração das ferramentas – nas duas
opções de desenvolvimento da atividade – pode inspirar práticas
futuras com os alunos.
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Unidade 3
VISIBILIDADE DA CULTURA NEGRA
A proposta dessa unidade é dar visibilidade à cultura negra e ao
continente africano como produtor de conhecimento. Nesse sentido,
um dos pontos a serem trabalhados é o entendimento sobre a Lei
10.639/03, que torna obrigatório o ensino de história e cultura
africana e afro-brasileira nas escolas.
Atividade
A ideia é elaborar um plano de aula que considere os conhecimentos
construídos no curso para a promoção de uma educação
antirracista. Compartilhe seu planejamento no fórum de discussões
para enriquecer o debate sobre este importante tema.
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Certificação

Após a conclusão do curso - ao cumprir todos os requisitos
apresentados - você receberá um certificado digital,
emitido pela UERGS (Universidade Estadual do Rio Grande
do Sul) em parceria com a Fundação Telefônica Vivo.
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Com este curso, você
vai promover práticas
de educação antirracista
e melhorar o ambiente para
além dos muros da escola.

