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O bem viver no contexto da EJA: dialogando com a práxis 

indígena como alternativa para a sobrevivência do planeta.

Formação Continuada- 17 de novembro de 2021.



QUERIDO/A PROFESSOR/A, BEM-VINDO/A À 

EFER - FORMAÇÃO CONTINUADA DIGITAL

NOVEMBRO/2021

Estimadas (os) professoras (es), estamos chegando ao final das nossas 

atividades formativas de 2021; queremos agradecer a participação e empenho 

de todas e todos, vamos seguir firmes nessa caminhada, esperançando 

momentos melhores. Pensando nisso, elaboramos para este encontro 

momentos de estudos e reflexões.

Vamos juntas/os seguir em frente nos fortalecendo.

Aproveitamos para desejar saúde a todas e todos.

Profa. Formadora

Ana Paula Freire

EFER

Prof. Formadora

Gabriela Monteiro

EFER

Profa. 

Formadora

Marlen Leandro

EFER

Profa. Formadora

Cristina do Nascimento

EFER



MOMENTO DELEITE

Click no link e assista ao 

vídeo

Novembro/2021

Olá, professor/a!

Vamos iniciar nosso encontro 

virtual com poesia!

Kunumi MC: Demarcação Já -

Terra Ar Mar

https://www.youtube.com/watch?v=4kIJSUWC820

https://www.youtube.com/watch?v=4kIJSUWC820


Novembro/2021

ESTIMADA(O) PROFESSORA(O) 

da Rede Municipal de Ensino do Recife: 

BEM-VINDA(O) 

AO NOSSO ENCONTRO VIRTUAL!

Nesta formação, refletiremos sobre a prática docente

através da filosofia do Bem Viver. O Bem Viver como

uma “oportunidade de imaginar outros mundos”

vem dialogar com os ensinamentos de Paulo Freire

para trazer a possibilidade de sensibilização

universal em prol de sociedades mais justas e

equilibradas, começando por cada um/a de nós. E

nessa busca constante do pensar sobre o fazer,

continuaremos nosso ciclo de formações, no

constante diálogo por uma educação

ANTIRRACISTA.

Bons estudos!



POLÍTICA DE ENSINO DA RMER

A Matriz Curricular de nossa  Política de Ensino está 

revisada de acordo com a BNCC (2017).

Você já conhece os livros

da nossa Política de

Ensino e sabe que todas

as formações em rede são

integradas a ela, não é

mesmo?

Deixamos o link para

consulta:

CLIQUE AQUI

http://www.recife.pe.gov.br/ef

aerpaulofreire/politica-de-

Ensino
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http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/politica-de-Ensino


OBJETIVOS DA FORMAÇÃO

• Provocar reflexões sobre o “Bem Viver” a

partir da leitura de nossas realidades na

perspectiva de criar possibilidades

pedagógicas que promovam a leitura de

mundo e da palavra.

• Refletir sobre a prática esperançando novas

possibilidades de ensinar e aprender a partir

da socialização e troca entre nossos pares.

Para este momento 

de estudo 

trabalharemos com 

os seguintes 

objetivos:
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EFER FORMAÇÃO CONTINUADA DIGITAL 
PERCURSO

• Apresentação do encontro

• Momento Deleite – Vídeo 
Kunumi MC: Demarcação Já -
Terra Ar Mar

• Inicio de Conversa - Vídeo

Arte do Bem-Viver – Conversa 
com Káka Wera

• Socialização de Práticas 
Pedagógicas

• Avaliação da formação (link 
disponibilizado no chat).

Aqui, apresentamos o percurso de atividades e reflexões que você 

encontrará nesta formação:

NOVEMBRO/2021
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BEM VIVER OU  VIVER BEM

É a vida em sua plenitude. É saber viver em harmonia e equilíbrio, em

harmonia com os ciclos da Mãe Terra, o cosmos, a vida e a história, e em

equilíbrio com todas as formas de existência. E esse é precisamente o

caminho e o horizonte da comunidade; envolve primeiro saber como viver e

depois viver juntos, conviver. Você não pode viver bem se os outros viverem

mal ou se a mãe natureza estiver danificada. Viver bem significa entender que

a deterioração de uma espécie é a deterioração do todo.

https://www.cancilleria.gob.bo/webmre/node/1231

https://www.cancilleria.gob.bo/webmre/node/1231
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“A arte do Bem-Viver: Conversa com Kaká Werá”, é uma proposta para iniciarmos

um debate a partir das ideias que são apresentadas no vídeo. Vamos pontuar as

possibilidades de diálogo entre o Bem-viver e as nossas salas de aulas, nosso

currículo.

Para assistir ao vídeo:

A arte do Bem-Viver: Conversa com Kaká Werá (7’05 mim)

Clique 

Aqui

https://www.youtube.com/watch?v=wJS1

YbT-Lhg

A ARTE DO BEM-VIVER

https://www.youtube.com/watch?v=wJS1YbT-Lhg
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PENSANDO UM POUCO SOBRE...



EFER 

FORMAÇÃO CONTINUADA DIGITAL

SOCIALIZAÇÃO DE PRÁTICAS

Professoras do AEE – Atendimento Educacional 

Especializado 

Fátima Negreiros e Tereza Cristina Zidanes

Educação Inclusiva: Diálogos, potencialidades e 

estratégias em sala de Aula. 

Público: 

EJA II



AGRADECEMOS A SUA PARTICIPAÇÃO!
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Que tal ler um pouco sobre...

Fonte: https://novacharges.wordpress.com/2008/10/22/paulo-

freire-frases-de-um-educador/

O Bem Viver: Uma 

oportunidade para 

imaginar outros mundos

https://novacharges.wordpress.com/2008/10/22/paulo-freire-frases-de-um-educador/


AVALIAÇÃO DO ENCONTRO

Vamos fazer a avaliação do nosso encontro?

• Parabéns! Você chegou ao final dos estudos da formação com o tema O bem

viver no contexto da EJA: dialogando com a práxis indígena como

alternativa para a sobrevivência do planeta. Sua avaliação será muito

importante para sabermos o que a formação potencializou em seus

conhecimentos pedagógicos e quais aspectos precisam melhorar, dentre

outras questões, para que nossos momentos formativos sejam cada vez

melhores.
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Link da avaliação disponibizado no chat. 

Participe! 
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PREFEITURA DO RECIFE 

Secretaria de Educação 

Secretaria Executiva de Gestão Pedagógica 

Escola de Formação de Educadores do Recife Professor Paulo Freire 

Rua Real da Torre, 229, Madalena, Recife/PE - CEP: 50.610-000

Tel: 81 3355-5851/ 3355-5856

http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire 

100 ANOS DE PAULO FREIRE: 

o pensar na educação para além do 

espaço escolar


