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OBJETIVOSOBJETIVOS



 
Analisar sentidos e abordagens do currAnalisar sentidos e abordagens do curríículo culo 
multiculturalmulticultural



 
Discutir a centralidade da identidade na Discutir a centralidade da identidade na 
concepconcepçção de currão de curríículo multiculturalculo multicultural



 
Analisar implicaAnalisar implicaçções da Educaões da Educaçção Multicultural ão Multicultural 
para o ensino das Ciênciaspara o ensino das Ciências

acanenacanen



Sentidos do MulticulturalismoSentidos do Multiculturalismo



 
PluralidadePluralidade



 
Respeito e ValorizaRespeito e Valorizaçção das Diferenão das Diferenççasas



 
Desafio a PreconceitosDesafio a Preconceitos



 
Respostas Respostas àà Pluralidade nas diversas Pluralidade nas diversas ááreasreas



 
Nova Forma de pensar sobre o conhecimento, Nova Forma de pensar sobre o conhecimento, 
pesquisa e sua construpesquisa e sua construçção (ciência, paradigmas, ão (ciência, paradigmas, 
metodologias)metodologias)
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A Centralidade da Identidade no A Centralidade da Identidade no 
CurrCurríículo Multiculturalculo Multicultural


 

CurrCurríículo como seleculo como seleçção da cultura, possibilidade ão da cultura, possibilidade 
de de ressignificaressignificaççãoão


 

ValorizaValorizaçção das identidades plurais: individuais, ão das identidades plurais: individuais, 
coletivas, institucionais: escola como coletivas, institucionais: escola como 
organizaorganizaçção multicultural (currão multicultural (curríículo para alculo para aléém de m de 
conhecimentos em sala de aula)conhecimentos em sala de aula)


 

Desafio a Preconceitos, AssDesafio a Preconceitos, Asséédios e dios e BullyingBullying


 
Visão PrVisão Próó--Ativa e ReativaAtiva e Reativa
acanenacanen



ImplicaImplicaçções da Educaões da Educaçção Multicultural ão Multicultural 
para o ensino das Ciênciaspara o ensino das Ciências



 
ContContééudosudos contextualizadoscontextualizados



 
Abordagens folclAbordagens folclóórica, crrica, críítica, ptica, póóss--colonialcolonial



 
CrCríítica Cultural, Ativismo, Hibridizatica Cultural, Ativismo, Hibridizaçção, ão, 
AncoragemAncoragem



 
CurrCurríículo Integrado, Matriz Curricularculo Integrado, Matriz Curricular



 
temas, projetos interdisciplinarestemas, projetos interdisciplinares



 
ArticulaArticulaçção: conteão: conteúúdos, competências, dos, competências, 
habilidades (cooperahabilidades (cooperaçção, cidadania, pluralidade)ão, cidadania, pluralidade)



 
IlustraIlustraçções nas ciências ões nas ciências 
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Ilustrando a articulaIlustrando a articulaçção entre habilidades de diversidade ão entre habilidades de diversidade 
cultural e conhecimentos especcultural e conhecimentos especííficos em Ciências ficos em Ciências –– 

proposta curricular/Niterproposta curricular/Niteróóii


 

Eixo: Ciências, Tecnologias e Desenvolvimento Eixo: Ciências, Tecnologias e Desenvolvimento 
SustentSustentáável vel –– Ensino Fundamental Ensino Fundamental 


 

1a coluna: tem1a coluna: temááticas dos conteticas dos conteúúdos curriculares dos curriculares 
de Ciências. ex:meio ambiente: de Ciências. ex:meio ambiente: áágua, solo.gua, solo.


 

2a coluna: habilidades de diversidade ex: 2a coluna: habilidades de diversidade ex: 
estudar ambientes diferentes presentes no estudar ambientes diferentes presentes no 
municmunicíípio de Niterpio de Niteróói (...) identificar locais de i (...) identificar locais de 
áágua e de seu aproveitamento  gua e de seu aproveitamento  


 

3a coluna: habilidades espec3a coluna: habilidades especííficas. Ex: ficas. Ex: 
compreender as relacompreender as relaçções entre ões entre áágua, calor, luz, gua, calor, luz, 
seres vivos (...)seres vivos (...)
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Possibilidades da EducaPossibilidades da Educaçção ão 
Multicultural na formaMulticultural na formaçção inicial e ão inicial e 

continuada de professorescontinuada de professores


 
FormaFormaçção de Professores (inicial e continuada). ão de Professores (inicial e continuada). 
Ex: parcerias com Secretarias de EducaEx: parcerias com Secretarias de Educaççãoão



 
PesquisaPesquisa--aaçção multiculturalão multicultural



 
CurrCurríículos multiculturaisculos multiculturais



 
Oficinas de capacitaOficinas de capacitaçção nas organizaão nas organizaçções; ões; 
competência multicultural competência multicultural 

acanenacanen



CONCLUSÕESCONCLUSÕES


 

CurrCurríículo Multicultural: articulaculo Multicultural: articulaçção da ão da 
perspectiva multicultural com as diversas perspectiva multicultural com as diversas 
ááreas do saber e responsabilidade da reas do saber e responsabilidade da 
Universidade nas parcerias multiculturaisUniversidade nas parcerias multiculturais


 

ConteConteúúdos, metodologia e ambiente dos, metodologia e ambiente 
multicultural: identidade organizacional e multicultural: identidade organizacional e 
organizaorganizaçções multiculturaisões multiculturais


 

Competência multicultural: central no Competência multicultural: central no 
mundo contemporâneo e na vida.mundo contemporâneo e na vida.

ObrigadaObrigada!!!      !!!      
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