Plano de Aula: Modo de vida quilombola – corpos e territórios de resistência
Indicação de turmas:
do 7º ano ao Ensino Médio
Disciplinas (transversalidade):
História, Geografia, Artes,
Educação Física, etc..
Duração das atividades:
110 minutos (duas aulas)
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CARTILHA
BEDESCHI, Luciana. Cidadania Quilomba.
São Paulo: Instituto Socioambiental, 2008.
dISPONÍVEL NO LINK:
https://www.socioambiental.org/banco_imagens/pdfs/10315.pdf

estereotipado e exotizado do ‘quilombo’

REPORTAGEM
Dicionário do Patrimônio cultural – Quilombo
Beatriz Accioly Vaz, IPHAN.
Disponível NO link
http://portal.iphan.gov.br/dicionarioPatrimonioCultural/detalhes/81/
quilombo

REPORTAGEM (VÍDEO)
Angola Janga: a resistência de Palmares em quadrinhos.
Filipe Vasconcelos Vianna e Beatriz Drague Ramos, 2017.
Disponível NO link:
https://www.youtube.com/watch?v=A7AFdpaHyL0 .

DOCUMENTÁRIO
Eu aprendi vendo
(Rosane Aparecida Rubert, 44’, 2018).
Disponível NO link
https://vimeo.com/286766571
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