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Livro "Vozes Negras na história da educação do Espírito Santo"

Lançado em Colatina o livro “Vozes Negras na história da educação do
Espírito Santo”

O livro “Vozes Negras na história da educação do Espírito Santo” foi lançado na
última terça-feira, 19 de Março, no IFES Campus Colatina. A obra literária foi
escrita pelo Professor e Doutor da UFES, Gustavo Forde.

Durante o evento, o Professor ministrou um minicurso sobre Afrodescendência,
Relações Étnico-raciais e História da Educação no Espírito Santo, sendo este, um
momento de formação pautado em aspectos teóricos e práticos sobre o trabalho
pedagógico a partir da lei 10.639/2003, que trata da obrigatoriedade do ensino da
história e cultura africana e afro-brasileira.

Segundo os participantes, foi um momento rico de aprendizado, com importantes
reflexões e discussões sobre o tema.

O evento foi organizado em parceria com IFES Colatina e Secretaria Municipal de
Educação, e contou com a participação de pedagogos, gestores e professores das
redes municipal e estadual de ensino, além de representantes de movimentos
negros da cidade, coordenação de bibliotecas públicas e equipes da educação dos
municípios da região  Noroeste: Pancas, Marilândia, São Domingos do Norte e
Baixo Guandu.

A parceria firmada entre o IFES Colatina, Secretaria Municipal de Educação e o
Professor da UFES, Gustavo Forde, foi considerada positiva, pois trouxe para
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Colatina e municípios vizinhos mais proximidade com a literatura, com as
pesquisas acadêmicas e o fortalecimento do trabalho pedagógico na região.

Fonte: Prefeitura de Colatina.
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 Últimas da coluna Colatina

09/04/2019- Fábrica gaúcha de calçados vem para Colatina....

27/03/2019- Vigilância Sanitária começa Operação Semana Santa...

27/03/2019- Prefeitura prorroga prazo para pagamento da cota única e d...

25/03/2019- Colatina vence clássico preparatório....

21/03/2019- Ações realizadas Dia da Mulher....

21/03/2019- Prefeitura de Colatina continua modernizando a iluminação ...

21/03/2019- Colatina Esporte Clube faz seu último amistoso antes da es...

20/03/2019- Livro "Vozes Negras na história da educação do Espírito Sa...

20/03/2019- Evento de estética no Senac Colatina...

19/03/2019- Debate vai discutir a violência contra a mulher....
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