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1.1 - Título da Formação Continuada: Educação Escolar Quilombola no município de
Caucaia-CE: Tecendo saberes e construindo possibilidades
1.2 - Público participante: Professores(as) e Gestores(as) que atuam nas escolas
quilombolas de Caucaia
1.3 - Quantidade: 50 participantes
1.4 - Nome da entidade: Secretaria Municipal de Educação de Caucaia / Supervisão de
Inclusão Étnico Racial e Territorial / SIERT
1.5 - Idealizadora e Organizadora do projeto de formação: Cláudia de Oliveira da Silva
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1.7 - Fone: (85) 3342.8040 / 9 8928.9064

3

O município de Caucaia/CE possui um vasto território ambiental e étnico cultural.
Sua geografia contempla praias, serras e sertões e culturalmente os territórios étnicos
compõem as comunidades indígenas, quilombolas e do campo. Os povos tradicionais de
Caucaia/CE não se limitam apenas a essas comunidades, pois a presença de povos do mar,
ciganos, povos de terreiro, povos extrativistas e outros que preservam sua cultura por
gerações, fazem de Caucaia um município pluriétnico e multicultural.
As comunidades quilombolas certificada pela Fundação Cultural Palmares – FCP são
nove e estão distribuídas em três regiões. Na Região da BR 222 estão a maioria delas: Serra
do Juá, Porteiras, Boqueirãozinho, Boqueirão da Arara, Serra da Conceição, Deserto e
Caetanos em Capuan. Na Região da BR 020 está localizado o quilombo Serra da Rajada e na
Região Praia fica a comunidade Cercadão dos Dicetas.
Mais uma vez Caucaia/CE se destaca por ser o município do Ceará com maior
número de comunidades quilombolas certificadas pela FCP. Portanto, a educação
desenvolvida nesses territórios precisa valorizar o contexto local de luta e resistência.
Atualmente 77,77% dessas comunidades possuem unidades de ensino, seja da Educação
Infantil ou do Ensino Fundamental. São elas: EEIEF Nicolau Noronha (Deserto), EEIEF Rosa
Braz Coelho (Serra da Conceição), EEIF Yara Guerra Silva (Serra da Rajada), NEDI Maria
Iracema (Serra do Juá), NEDI Cercadão (Cercadão dos Dicetas), NEDI Vó Sinhá
(Boqueirãozinho) e NEDI Vovó Jovina (Porteiras).
O ensino nessas instituições precisa atender aos critérios da modalidade de Educação
Escolar Quilombola previstos na Resolução CNE Nº 08/2012 e na Resolução CMEC Nº
24/2018. São princípios, conceitos, formas de ensino e aprendizagem específicos para serem
realizados nestes contextos.
Desde 2014, com a criação da Supervisão de Inclusão Étnico Racial e Territorial –
SIERT, a Secretaria Municipal de Educação de Caucaia/CE vem fortalecendo o processo de
implementação dessa modalidade de ensino.
A mobilização dos setores que atuam e têm interesse em uma educação antirracista,
específica para os povos quilombolas, é uma ação permanente da SMECT, desde a criação da
Comissão Municipal de Educação Escolar Quilombola através da Portaria Municipal Nº
293/2017 GAB/SME de 13 de julho de 2017.
Como resultados concretos podemos citar alguns pontos de destaque. A seleção
específica para professores(as) quilombolas, as jornadas pedagógicas especificas para escolas
quilombolas, as oficinas para reformulação do Projeto Político Pedagógico – PPP com a
participação da comunidade escolar, o acompanhamento pedagógico diferenciado para
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escolas quilombolas, a criação de projetos de intervenção voltados aos conteúdos relacionados
à história, cultura, saberes e lutas dos povos quilombolas da região, entre outras ações.
Pensando em todas essas especificidades das comunidades e escolas quilombolas e
em conformidade com o Documento Curricular de Caucaia, que foi construído a luz da BNCC
também apresentamos um texto de compreensão ampla sobre os conceitos, leis e formas
pedagógicas adequadas às escolas quilombolas, além de um material de apoio aos
professores(as) que aponta dez valores civilizatórios e dez eixos afroquilombolas para
subsidiar os profissionais e as escolas de como relacionar as especificidades ao Documento
Curricular sem perder de vista o que dispõem a Lei 10.639/03 e a Resolução CMEC Nº
24/2018.
O Projeto de Formação Continuada de Professores/as e Gestores/as que atuam nas
escolas quilombolas do município de Caucaia/CE é uma ação da Secretaria Municipal de
Educação, Ciências e Tecnologia – SMECT, através da Supervisão de Inclusão Étnico Racial
e Territorial – SIERT.
Este projeto é estimulado no disposto da Lei 10.639/03 e na resolução CMEC
24/2018 e pretende contribuir para a implementação da Educação Escolar Quilombola como
uma experiência de práticas pedagógicas fundamentadas no respeito e valorização dos
processos sócio históricos e culturais das comunidades tradicionais. Pretende ainda, se
constituir em um processo de intervenção coletiva nas práticas cotidianas dos/as
professores/as, mesmo em tempos de pandemia do Covid 19.
A proposta engloba todos os componentes curriculares de modo que os/as
professores/as percebam as possibilidades de aprendizagem de seus alunos/as a partir das
historias e memórias individuais e coletivas da comunidade em que vivem u atuam.
A concepção dessa formação está sustentada nos Valores e Eixos Afroquilombolas
apresentados aos professores/as e gestores/as desde maio de 2020 como parte específica do
projeto Professores e Alunos Conectados.
As atividades propostas aos participantes da formação se utilizarão da comunicação
virtual, pois em tempos de isolamento social causado pela pandemia do Covid 19, as
tecnologias da informação e comunicação têm sido base para a maioria dos trabalhos e das
atividades remotas. Porém, a forma como os/as professores/as irão realizar as atividades com
seus alunos/as seguirá o formato já estabelecido das aulas e dependerá da situação vivida por
cada comunidade.
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A formação continuada para os profissionais da educação é uma necessidade para
todos(as), mas principalmente para os(as) professores(as) e gestores(as). Isso porque ela atua
como uma forma de valorização do(a) profissional, mostrando a importância dele(a) por meio
do desenvolvimento das suas habilidades e competências pedagógicas, impactando
diretamente na formação dos(as) alunos(as). Consequentemente, a formação continuada
específica para professores(as) e gestores(as) que atuam nas escolas quilombolas também traz
resultados para o município atendendo aos requisitos da Lei 10.639/03 que torna obrigatório o
ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas do país e da
Resolução CMEC 24/2018 que trata da implementação da Educação Escolar Quilombola em
Caucaia/CE.
Portanto, a formação continuada específica nessa modalidade é uma forma de
oferecer suporte aos professores(as) e gestores(as), propondo oportunidades para solucionar
dúvidas e questionamentos que surgem ao longo do trabalho pedagógico nas escolas de
quilombos. As ações pedagógicas nessas instituições exigem outros olhares sobre currículo e
metodologia especifica desenvolvida no processo de ensino e aprendizagem das crianças e
jovens quilombolas. É uma oportunidade para aprimorar os conhecimentos e compreender
melhor as práticas pedagógicas adequadas às escolas quilombolas oferecendo subsídios para a
formação de estudantes empoderados e críticos capazes de modificar a realidade ao seu redor.
Enquanto os(as) professores(as) e gestores(as) aprendem novas metodologias de
ensino e aprendizagem, técnicas de didática e formas de lidar com os desafios do trabalho em
sala de aula presencial ou remota, conseguem motivar os(as) alunos(as) e assim, contribuir
consideravelmente para a melhoria da qualidade do ensino de sua instituição e do município,
pois tudo isso reflete nas aprendizagens.
O Documento de Apoio aos Professores/as publicado no portal interativo da
SMECT, (https://portalinterativo.smecaucaia.com.br/#atividades) possibilita a inter-relação
entre as obrigatoriedades da BNCC, as especificidades da educação para quilombolas e o
projeto Professores e Alunos Conectados – PAC.
Apresentar aos professores/as e gestores/as possibilidades de uma educação que
também acontece, nos diversos lugares de saberes do quilombo, permite intervenções e
concepções pedagógicas que enfatizem a valorização dos saberes e fazeres quilombolas.
Essas reformulações conceituais e pedagógicas estão diretamente ligadas ao processo de
trabalho docente, que atualmente requer um profissional que alie habilidades do fazer
pedagógico com o pensar permanente de sua própria prática, bem como as exigências legais
do seu sistema de ensino. Para tanto, torna-se necessário pensar uma pedagogia adequada ao

6

ensino nas escolas quilombolas, mas pareada com presença das tecnologias da informação e
comunicação.
Buscar a sua atualização permanente é um desafio para todos os profissionais da
educação, porém, não se pode fugir dessa lógica de inovação que são bases para uma proposta
curricular de atuação de todos os envolvidos no processo.

Ampliar o pertencimento em relação aos valores e saberes da cultura quilombola,
promovendo múltiplas linguagens para o desenvolvimento dos participantes em
constante processo de formação, evidenciando a dimensão lúdica nos espaços de
saberes do quilombo como facilitadora da aprendizagem significativa.

Articular a formação de uma postura crítica, diante das mudanças do mundo em
tempos de pandemia com uma práxis educativa dinâmica, ativa e propositiva,
mediante análise das mudanças sócio-político-culturais e suas implicações para outros
formatos de ensino, aprendizagem e avaliação.
Realizar ações favoráveis, diante do uso de tecnologias na educação, como elementos
estruturantes de diferentes possibilidades de formação dos(as) alunos(as) sem perder
de vista as reais condições das comunidades.
Possibilitar percursos de formação docente pautados na produção individual e coletiva
de conhecimento e em propostas de ação pedagógica, a partir das relações intrapessoal
e interpessoal no processo de ensinar e aprender.

A metodologia utilizada nessa Formação Continuada será através de palestras sobre
temáticas relacionadas ao ensino nas escolas quilombolas, turmas multisseriadas,
multiletramento, territórios ancestrais e Projetos Políticos Pedagógicos. Teremos o material de
apoio aos professores/as das escolas quilombolas em interface com o Documento Curricular
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de Caucaia e o projeto Professores e Alunos Conectados. Os valores (Educação Infantil) e os
Eixos Afroquilombolas (Ensino Fundamental) é uma das referências deste trabalho.
Porém, o desenvolvimento de todas as etapas da formação abrigará reflexões,
informações, contextualizações e adequações dos conhecimentos nos diversos componentes
curriculares. Os conteúdos serão ampliados de modo a contemplar as especificidades
necessárias ao ensino nas escolas quilombolas, resultando em possíveis transformações da
prática pedagógica. As etapas planejadas para essa primeira versão da formação continuada
para os professores(as) e gestores(as) participantes são:
1. Realização da inscrição (Google Forms);
2. Palestra de apresentação do projeto (Google Meet);
3. Rodas de Conversa Temáticas (Google Meet);
4. Planejamento e orientação das atividades para os alunos(as);
5. Compartilhamento das experiências dos professores(as) por escola (Google Meet);
6. Avaliação individual dos participantes (Google Forms);
7. Construção e apresentação de produtos didáticos através das linguagens mais
adequadas ao contexto de cada escola.
O desenvolvimento deste acontecerá de forma remota e contará com certificação, a
saber. Para todos(as) os(as) professores(as) e gestores(as) que atuam nas escolas quilombolas,
regularmente inscritos(as) e com efetivação em todas as etapas propostas, certificado
impresso de 80 h/a. Para os(as) palestrantes e participantes das Rodas de Conversa, certificado
de participação no formato digital. Obs.: As Rodas de Conversa serão abertas a outros
participantes, além do público especifico desta formação.
Assim, teremos resultados e experiências que serão compartilhadas com outras
escolas para que inspirem e motivem na caminhada rumo a implementação da Educação
Escolar Quilombola.

1. Educação e Circularidade;
2. Educação e Espiritualidade;
3. Educação e Corporeidade;
4. Educação e Musicalidade;
5. Educação e Memória;
6. Educação e Ancestralidade;
7. Educação e Cooperativismo;
8. Educação e Oralidade;
9. Educação e Energia Vital (Axé)
10. Educação e Ludicidade.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Educação e Ancestralidade Negra;
Educação e Territorialidade Quilombola;
Educação e Práticas Culturais;
Educação e Saberes Tradicionais;
Educação e Memória Coletiva;
Educação e Mulher Quilombola;
Educação e Espiritualidade;
Educação e Identidade Étnico Racial;
Educação e Racismo Institucional;
Educação e Tradição Oral.

Os Eixos Temáticos sugeridos tanto na Educação Infantil, como no Ensino
Fundamental, promoverão atividades de pesquisa e intervenção nas questões relacionadas ao
contexto das comunidades quilombolas, fazendo um link com os Campos de Experiência e as
Habilidades propostas pelo documento Curricular de Caucaia, sem gerar mais carga horária,
pois os conteúdos poderão ser trabalhados nas atividades complementares do projeto
Professores e Alunos Conectados. Enfatizamos que a proposta futura será incluir temáticas
relacionadas às especificidades quilombolas em todos os componentes curriculares e em todas
as aulas. Porém, temos consciência de que tudo isso faz parte de um processo de
desconstrução do racismo institucional, descolonização das nossas mentes que geram
conceitos cristalizados em visões competitivas e eurocêntricas, fortalecimento do
pertencimento enquanto professores(as) quilombolas e responsabilidade coletiva em prol da
manutenção da memória histórica de cada quilombo.
Portanto, oportunizamos aos alunos(as) e professores(as) a valorização das práticas
sociais, históricas e culturais a partir das ações da escola, priorizando o convívio social,
reforçado a partir de projetos elaborados e executados pelos professores(as). Os projetos e
ações voltadas às escolas e comunidades quilombolas têm como base suas demandas reais e
fortalecem o vínculo entre essas instituições, bem como aproximam concomitantemente a
teoria da prática pedagógica.
Uma das palestras realizadas no mês de novembro de 2020 será alusiva ao Dia
Nacional da Consciência Negra, dia de Zumbi dos Palmares. Essa ação no município de
Caucaia/CE é desenvolvida desde 2014, através da SIERT e pretende fixar no calendário
oficial como uma data representativa de nosso povo. Resistência sempre!
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Os recursos para o desenvolvimento desta formação continuada, bem com das ações
interventivas com os estudantes quilombolas, serão: material humano, material de apoio aos
professores(as), plataformas digitais (WhatsApp, Google Meet, Google Forms), livros,
materiais impressos, etc.

A avaliação será efetivada através do feedback dos(as) professores(as) e gestores(as)
e na reta final, o que interessa é o retorno dos alunos(as) através da conexão com seus
professores(as) e do que estes(as) percebem de aprendizagem de seus alunos(as). As
observações dos(as) professores(as) e os resultados adquiridos pelos(as) alunos(as) no período
da formação serão compilados em produtos didáticos que serão compartilhados com todas as
escolas quilombolas de Caucaia/CE.

Nº

01

02
03
04
05
06
07
08

ETAPAS DA FORMAÇÃO
Outubro
2020
X

Apresentação do Projeto de
Formação Continuada para a
Secretaria de Educação e para as
gestoras das escolas quilombolas.
Inscrição dos participantes (Google
X
Forms)
Palestra de apresentação do projeto
X
Rodas de Conversa Temáticas (4)
Planejamento e orientação das
atividades para os(as) alunos(as)
Compartilhamento das experiências
dos professores(as) por escola
Avaliação individual dos
participantes (Google Forms)
Construção e apresentação de
Produtos Didáticos
CARGA HORÁRIA TOTAL
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PERÍODO
Novembro
2020

Dezembro
2020

Carga
horária
------

X
X

X

X

04 h/a
16 h/a
32 h/a

X

04 h/a

X

04 h/a

X

20 h/a
80 h/a
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Ciências Sociais, 2020. (Coleção Cadernos de Projetos Educação e Práticas
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Caucaia, 19 de outubro de 2020.

Cláudia de Oliveira da Silva (Cláudia Quilombola)
Supervisora de Inclusão Étnico Racial e Territorial – SIERT
*Direitos de produção reservado Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.
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Nº Palestrante
01 Alverbênia
Maria Alves
de Lima

Instituição
Mestranda em Linguística –
UFC; Especialista em
Alfabetização e
Multiletramentos na
UECE/UAB.
02 Andreia
Doutora em Educação pela
Barbosa dos Universidade Federal da
Santos
Paraíba - UFBA. Professora
na Universidade Federal do
Recôncavo da Bahia UFRB.
03 Isabel
Antropóloga de
Kalenga
Pernambuco

04 Herli
Sousa
Carvalho

de Doutora em Ciências da
Educação-Universidad Del
Norte – UNINORTE.
Professora na Universidade
Federal do Maranhão –
UFMA.
05 Cláudia
SIERT/SMECT
Quilombola
06 Paulo Willian EEIEF Nicolau Noronha
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Temática
Multiletramentos
e Aprendizagem
Cooperativa

Data
06/11/2020
14h às 17h
Google Meet

Obs
Confirmada

Dia Nacional da
Consciência
Negra e a atual
conjuntura
política: desafios
e possibilidades
Territórios
quilombolas e sua
importância para
a manutenção da
cultura ancestral
Educação Escolar
Quilombola e a
construção
coletiva do PPP.

13/11/2020
14h às 17h
Google Meet

Confirmada

20/11/2020
14h às 17h
Google Meet

Confirmada

27/11/2020
14h às 17h
Google Meet

Confirmada

Mediadora

Confirmada

Colaborador das
mídias digitais

Confirmado

