
SEG 05/10

TER 06/10

QUA 07/10

QUI 08/10

SEX 09/10

08:00 ÀS 10:00

Pontes abertas:
Escola e Democracia -

A urgência de um debate

DE 05 A 09 DE OUTUBRO

#SE2020

Cerimônia de abertura:

democracia e o papel

social da escola. *

11:30 ÀS 13:30 14:00 ÀS 16:00 17:45 ÀS 19:15 19:30 ÀS 21:30

Educação de

trabalhadores: os desafios

da EJA em tempos de

Covid-19.

Pedagogia e diálogo com a

comunidade de forma

prática.

Relações de gênero na

escola: alianças,

democracia e resistência.

Democracia como uma das

vozes da educação: o fenômeno

da Gestão Democrática no

Brasil e em Portugal (1970-

1980) - parte I.

Racismo estrutural e as

possibilidades de ação da

escola, na

contemporaneidade.

Educação escolar

indígena: ancestralidade,

história e cultura.

Transcrições para o

braille: aspectos textuais

para a acessibilidade da

informação.

Educação de imigrantes:

uma janela para o mundo.

Identidades e diferenças:

valorizando tempos e

espaços da educação

indígena.

LIBRAS: a importância

da Língua no ambiente

escolar.

O papel do psicólogo na

educação especial

inclusiva.

Educação Hospitalar:

busca por direitos e os

desafios educacionais no

contexto do hospital.

Democracia como uma das

vozes da educação: o fenômeno

da Gestão Democrática no

Brasil e em Portugal (1970-

1980) - parte II.

Contação de literatura

infantil africana e afro-

brasileira nas escolas.

A Pedagogia Hip-Hop na

prática: formas, projetos e

modos de como relacionar

o Hip-Hop, a arte popular

com o ambiente escolar.

O direito à Educação das

pessoas privadas da

liberdade.

Educação de

trabalhadores: entre a

luta e a perda de direitos.

Relações de gênero:

democracia, educação e

interseccionalidade.

Relação étnico-racial: o

chão da escola e a

construção de um

repertório antirracista.

Educação de

trabalhadores: uma

perspectiva da colocação

dos trabalhadores na

educação.

Escola como meio para

explorar uma atuação

social.

Educação Especial:

Atividades, jogos e

brincadeiras para

crianças com deficiência.

O direito à educação e às

medidas socioeducativas

SEMANA DA
EDUCAÇÃO


