Projeto África
Projeto África em Mim http://africaemmim.blogspot.com/

http://babelfish.altavista.com/urltrurl?lp=en_p
t&trurl=http%3a%2f%2fworldatlas.com%2fa
atlas%2fmoremaps.htm
Cortesia do mapa de WorldAtlas.com
http://www.graphicmaps.com/aatlas/world.ht
m neste site tem muita coisa para explorar
http://www.hardin.k12.ky.us/upton/Portuguesetrans.htm

Madasgascar, Ilha na África banhada pelo
Oceano Indico.
A origem do homem Habitat natural
-Animais Africanos, vida selvagem
-Hemisférios Norte e Sul.
-Linha do Equador.
O nosso projeto de aprendizagem está
pautado na Lei 10639/93, que visa a
valorização da identidade e da auto-estima de
nossos alunos que em sua grande maioria são
negros e fruto de uma sociedade que carrega
as marcas de um passado cheio de opressão e
discriminação racial.Partindo desses
princípios, com o intuito de conhecermos um
pouco mais a nossa história, e nesse
particular, a história dos descendentes negros,
índios e europeus da Bahia estamos
desenvolvendo o projeto:
"Resgatando Nossos Legados nos Municípios
Baianos"
Esse é o nosso projeto anual, que envolve
todas as turmas da escola . Em cada unidade
didática estamos contemplando diferentes
aspectos de municípios do Estado da Bahia,
evidenciando em cada cidade a cultura
africana e as contribuições desse povo para o
desenvolvimento de cada uma delas.
OUTROS PROJETOS DESENVOLVIDOS
NA ESCOLA
"Aprendendo com as cantigas de roda "
"Contos africanos " "O legado africano no
uso terapêutico de plantas "
Personalidades Africanas - "Biografias "
Arte africana
Heranças africanas
Heranças genéticas
Pluralidade étnica

Influência africana na igreja católica baiana
e vice-versa
Dança: samba e semba V. sabe a diferença?

http://www.arteafricana.usp.br/codigos/sites/s
ites_recomendados.html

Provérbios africanos
Navio negreiro castro alves
África em números
AIDS
Direitos do Homem e dos Povos

Adoptada pela décima-oitava Conferência dos
Chefes de Estado e de Governo dos
Estados Africanos membros da Organização de
Unidade Africana a 26 de Junho de
1981, em Nairobi, no Quénia.
AFRICA E OS ESPORTES
A Casa da Música promove o Sarau Herança
Africana, nesta segunda, dia 19/11, às 18h, em
comemoração ao Dia Nacional da Consciência
Negra (20 de novembro).

Brasil apóia educação na
África Angola, Moçambique, Cabo Verde e
Haiti são os primeiros países beneficiados por dois
acordos que o governo brasileiro assina hoje em
comemoração ao Dia Mundial da Alimentação,
promovido pela Organização das Nações Unidas
para Agricultura e Alimentação (FAO). A assinatura
dos acordos será feita na sede da instituição em
Roma, com a presença do presidente Lula.
Vs sabem que existe muita gente na África que fala
português? Será que isto é interessante para nós?
Porque?

SchoolNet Africa
http://www.schoolnetafri
c a . n e t / Observatório africano de
conhecimento para educação
O AEKW é um po rtal de educação pan-afri cano que
serve os mi ni stéri os de educação e as co muni dades
escol as em co nteúdo afri cano. Este portal de web é
um
depo si tóri o
centr al i zado
de
recursos
educaci onai s que são perti nentes à di versi dade de
comuni dades de educação afri canas à ní vel l ocal .
MUIT O B OM! http://ww w.casadasafri cas.org.br/ Casa das Áfri cas é um centro de pesqui sa e de
promoção de ati vi dades cul turai s rel aci onadas ao
conti nente afri cano
Elabo ra do p or A nna F rie de ric ka em
Outub ro de 2007 pa ra o Ed uc andow

