
 

 

 

Oficina 

 "Contra a Síndrome do Preconceito: É Direito, Saber Direito” 

Município: São José 

Inscrições: 28 a 01 de novembro 

Data e local: 01/11 CEM Antônio Francisco Machado; 08/11 CEM Altino Flores; e,              

22/11 CEM Araucária 

Mediadora: Profª: Patricia Maria Macedo Alves 

Carga horária: 10h Total. 6h a distância e 4h presenciais. 

Ementa: A oficina pretende propor discussões dialógicas a partir do projeto: "Contra a             

Síndrome do Preconceito: É Direito, Saber Direito”. Visando sensibilizar, partindo da           

reflexão, sobre as práticas pedagógicas, ao propor diálogos/leituras de reconhecimento          

das diversidades relacionadas a: sexualidades, educação sexual, gênero, relações         

étnico-raciais, na escola. Contribuindo para superação das violências no contexto          

escolar. 

Cronograma  

Primeiro momento: apresentação dos/as cursistas, da educadora, e igualmente da          

instituição Estrela Guia. 

Segundo momento: Abordagem sobre o projeto que atualmente estamos executando em           

parceria com a UNESCO: "Contra a Síndrome do Preconceito: É Direito, Saber            

Direito”. Que trata das violências sofridas pelas pessoas LGBT+, profissionais do sexo            

e pessoas vivendo com o vírus HIV/aids. 

Terceiro momento: diversidade no contexto escolar e suas interseções. Análise da sigla            

LGBTQIA+ e relações étnico-raciais, dentre outros marcadores da diferença.  



 

Quarto momento: visualização do vídeo/performance de Grada Kilomba “Memórias da          

plantação”. 

Quinto momento: relacionando o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos           

para o reconhecimento e reflexão sobre a diversidade no contexto da educação.  
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