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SEMENTES GUARDAM VIDAS!

Humanizar a nós mesmos.

SAMBA DA UTOPIA
Utopia. Poesia. Sabedoria. Teimosia. (Samba da Utopia).
https://www.letras.mus.br/ceumar/samba-da-utopia/

Amorosidade e humanização

Nos sensibilizamos no diálogo e na escuta dos participantes do
grupo. Cada um, a partir de suas experiências, seja de pesquisa
ou de prática pedagógica contribuiu para que coletivamente
continuemos a esperançar um mundo mais fraterno e mais
bonito para todos. Esse momento nos fortalece e mantém viva a
utopia. 

A manhã de hoje nos trouxe muitas aprendizagens, sobre as
práticas educativas   na educação básica, como trabalhar
matemática dentro de seus contextos culturais ou seja a
etnomatemática. Contribuiu com re�exões sobre como se
apossar da utilização da carta pedagógica como instrumento
metodológico de pesquisa, porque escrever cartas nos
possibilita dialogar, fazer ciência, porque esta tem o rigor
metódico e a propriedade de quem a escreve.   

Encontro e apoio

A leitura tem eco. Ler é dar a si mesmo
possibilidade e o prazer de ouvir o eco das
ideias em nossa mente. Ler é pensar o
pensamento pensado e se permitir ouvir o
pensamento ainda não pensado. Alguns
ecos podem ser amplificados, outros
emudecidos, outros sequer podem ser
ouvidos [...] Muitas vezes a leitura é
somente um ressoar das palavras do próprio
leitor. (MURARO, 2013, p. 817).  

O Fórum é um encontro de pessoas que
compartilham saberes.
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※※※※※※

Para além da compreensão dos termos
multicultural e intercultural, está o processo
de construção do saber, embasado em uma
perspectiva dialógica e de respeito às
diversidades. Não cabe mais apenas
desenvolver os conteúdos obrigatórios e
cumprir as leis que preveem o respeito à
diversidade à exemplo da (Lei nº 10.639,
2003), apenas como meta de ensino; é
preciso coerência pedagógica, consciência
de qual concepção conversa com essas
proposições e acima de tudo o agir “que
demanda uma nova ética fundada no
respeito às diferenças” (FREIRE, 2001, p.
157).

A educação sob uma perspectiva de
humanização aponta caminhos possíveis de
transformação social.

Movimento riquíssimo de partilhas de
conhecimentos.

Freire nos provoca a esperançar nestes
tempos difíceis.

Freire fala que devemos humanizar a nós
mesmos e aos outros. Só podemos fazer
isso exercitando nosso livre arbítrio para
criar um mundo melhor por meio de nosso
trabalho.

Um encontro de saberes

Matemática humanista (Paulo Freire e
Ubiratan D'Ambrosio)
https://www.youtube.com/watch?v=O_TC3nSz3MM

A Entrevista de Maria do Carmo Domite e Ubiratan D
´Ambrosio com Paulo Freire
por Matemática Humanista

YOUTUBE

Práticas educativas em Freire, é movimento,
é diálogo, é esperançar, é reinventar-se, é
dar sentido e significado ao que está sendo
construído.

Um encontro com o Fórum

Uma oportunidade de encontro e diálogo

Escuta

Diálogo

Pensamos juntos sobre as práticas educativas na educação
básica em diferentes dimensões. A esperança habita em nossos
corações para fazer a diferença no mundo para/com a educação.
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