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PLANO DE ENSINO  

 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais atividades serão solicitadas aos estudantes e 
qual carga horária será computada para cada atividade entregue. A frequência do estudante não será 
estimada por sua presença nas atividades síncronas, mas sim pela efetiva realização das atividades 
propostas 

 

UNIDADE CURRICULAR:  PPP Educação Quilombola   

 

Carga Horária Total da UC:  

• Horas a serem ministradas em ADE: 60h 

Professor(a) Responsável:  

Prof. Dr. Cleber Santos Vieira 

Contato: 

clebersvieira@yahoo.com.br 

 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 2º Semestre  

Departamentos/Disciplinas participantes: Departamento de Educação/Curso de Pedagogia 

OBJETIVOS 

- Apresentar as principais linhas de reflexão que orientam e delimitam a educação escolar quilombola 

enquanto área e conhecimento. Conhecer os pressupostos conceituais e marcos legais acerca de 

quilombos e comunidades quilombolas no Brasil. Analisar a importância dos quilombos para a 

história e formação brasileira. Compreender as interfaces entre a experiência histórica quilombola e 

a constituição de uma pedagogia diaspórica. 

EMENTA: A PPP orienta-se principalmente pela Resolução Nº 8, de 20 de novembro de 2012, pela 

qual o Conselho Nacional de Educação define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Escolar Quilombola na Educação Básica. Estabelece diálogos entre esta modalidade ensino e a lei 

10.639/03 destacando a sua importância para o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Quilombos e comunidades quilombolas: perspectivas conceituais e marcos legais; 

Os quilombos na diáspora africana; 

Os quilombos e a formação social do Brasil; 

Os quilombos na história da educação Brasileira; 

Escolas Quilombolas 
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Material Didático e Educação Quilombola 

METODOLOGIA DE ENSINO  

•  Síncronas: 
 
      - 15 Encontros de 2hs cada no mesmo dia da semana previsto na grade presencial 
        - utilização do classroom para administrar o curso e criar um repositório de atividades e das 
aulas dialogadas que serão gravadas e colocadas à disposição; 
  

• Atividades Assíncronas: 
        - utilização do classroom para acessar as aulas dialogadas gravadas e colocadas à disposição 
para serem vistas a qualquer momento; 
        -  orientação de atividades e sugestões de programas, entrevistas, documentários relativos ao 
tema do curso; 
        - atividades de leitura e produção e escrita de textos e reflexões sobre os temas do curso; 
         - indicação de vídeos e filmes disponíveis na internet;  

AVALIAÇÃO:  

-Realização das atividades propostas: fichamento de leituras individuais; produções escritas 

individuais e em pequenos grupos sobre temáticas pertinentes ao curso; Seleção de uma experiência 

pedagógica em educação escolar quilombola específica para análise; elaboração de um vídeo em grupo 

como   trabalho final;   

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 
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DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de 
Trabalho 

Carga Horária 

Prof. Dr. Cleber 

Santos Vieira 

 

Pedagogia Doutor RDE 60 h  

 


