OBJETIVO GERAL:

APRESENTAÇÃO
O projeto de extensão Ludicidade Africana
e Afro-brasileira (LAAB) está ativo desde
2011 e engendra ações de formação para os
profissionais da educação voltando-se para

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

as relações étnico-raciais.
E nos meses de Março até Maio de 2019 o
projeto

estará

provendo

o

Curso

de

atualização em produção de jogos lúdicos
para o ensino de cultura e matemática:
foco em Mancalas e Tabuleiros africanos
e será ministrado pela doutora Débora
Alfaia, coordenadora do projeto.
Todos os estudantes de licenciaturas e
público

em

geral

estão

convidados

a

participar do curso, que é gratuito e com
carga horária de 20h

Promover a formação inicial e
continuada
de
profissionais
da
educação em prol de uma educação
intercultural e para as relações
étnico-raciais

- Multiplicar o conhecimento sobre os
jogos de tabuleiros e mancalas para
professores e estudantes;
- Garantir a discussão e
esclarecimentos acerca dos jogos de
tabuleiros africanos e Mancalas no
ensino de cultura e matemática;
- Promover vivências lúdicas e
reflexivas destacando a importância
da educação intercultural e da
ludicidade no processo de ensino e
aprendizagem.

PROGRAMAÇÃO
(25/03) 9:00 às 12:00 - Tabuleiros de
Trilhas
(08/04) 9:00 às 12:00 – Tabuleiros de
Quadriculos com capturas
(22/04) 9:00 às 12:00 – Tabuleiros com
Dados Egípcios
(06/05) 9:00 às 12:00 - Mancalas
(13/05) 9:00 às 12:00 – Lançamento do Ebook “Mancalas e Tabuleiros Africanos:
contribuições metodológicas para a
educação intercultural” com coquetel e
debate cujo tema será: 13 de Maio: “a
liberdade não veio do céu nem das mãos de
Isabel”, a importância do protagonismo
negro na luta pela liberdade, igualdade e
democracia no Brasil.

Data: 25/03, 08 e 22/04, 06 e 13/05

ENDEREÇO

Horário: das 9h às 12h

Campus Universitário de Castanhal
Avenida dos Universitários s/n –
Bairro Jaderlândia
Castanhal – Pará
CEP: 68746

Local: Campus Universitário de
Castanhal

Inscrições podem ser efetuadas
por e-mail:
biancanevesaraujo5@gmail.com

CONTATO
biancanevesaraujo5@gmail.com

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CASTANHAL

CURSO DE ATUALIZAÇÃO
EM PRODUÇÃO DE JOGOS
LÚDICOS PARA O ENSINO
DE CULTURA E

Evento gratuito!

MATEMÁTICA: FOCO EM
MANCALAS E
TABULEIROS
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