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RELATÓRIO 

 

DIA “D” DA LEITURA: CULTURA AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA – 08 DE OUTUBRO/16  

 Com o propósito de atender a Seduc, que apresentou às Escolas o Programa Estadual 

do Livro e da Leitura “Vamos Ler”, com temas importantes da nossa cultura, regional e 

mundial, para serem trabalhados no dia “D” da leitura, distribuídos nos meses de abril, junho e 

outubro, realizamos na Escola Estadual Welder Maria de Abreu Sales, no dia 8 de outubro/16, 

a temática “Cultura afro-brasileira e africana”.  

Por sabermos da importância dessa temática, pois ainda é um assunto que trás 

preconceitos ao longo da nossa história, e a escola, como meio de transformação e 

conhecimento, tem a função de esclarecer, informar e formar cidadãos conscientes de sua 

cultura e de suas raízes históricas. Neste propósito, ao longo da semana foram trabalhados 

com os alunos os livros “Mãe África Pai Brasil – Nascimento de uma nova cultura”, do autor 

Edvaldo Sampaio de Araújo; “Minha África Brasileira – Educação e diversidade”, do autor 

Natanael dos Santos e “Amigo do Rei”, livro infanto-juvenil da escritora Ruth Rocha, 

encerrando com a culminância no dia 08 de outubro/16, com as apresentações dos estudos e 

leituras feitas em sala, distribuídas em diversas formas de artes como: danças, músicas, 

cartazes, biografias de escritores, poetas, músicos, personalidades negras, brasileiras e 

mundiais, painéis e dramatizações. Todas voltadas à Cultura Afro-brasileira e africana, como 

seguem as evidências. 
 

Professora Anúbia dando as boas 

vindas, apresentando o evento e 

explanando um pouco sobre a temática 

do dia “D” da leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunas do 72.02  apresentando 

a música “pérola negra”, trabalho 

coordenado pela professora Lúcia 

Aquino.                                                                                                          
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 Cenas do livro “Amigo do Rei”, de Ruth Rocha, coordenados pelos Professores Claudson e 

Milracy. 

 

 
Alunas do 8º ano, Lorena e Érica, interpretando a música “Preta Perfeita” – coordenação das 

professoras Eneida e Milracy. 
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Professora Iara - apresentando e expondo os livrinhos confeccionados pela turma do 72.04, 

coordenado pela professora Renilde. 

Alunas da turma do 82.04 – apresentando cartazes sobre o racismo – coordenação da  
professora Ilza.                               

 
 

Exposição de painéis com biografias, fotos, escritores, artistas, músicos e personalidades negras, 

nacionais e mundiais – alunos do 7º e 8º anos, coordenados pela professora Lúcia Aquino, de língua 

portuguesa.  
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                                                                   Assinaturas: 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

                              Diretora da Esc. Est. Welder Maria de Abreu Sales 
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                                              Coordenadoras Pedagógicas 
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                                                Orientadora Educacional 
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                                  Coordenadoras de Programas e Projetos 

 

 

 


