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EMENTA 

 Construção e apropriação dos conhecimentos geográficos, situando o aluno no 

território quilombola e suas relações sociais e de suas transformações, através da 

análise e exploração das alternativas de abordagem da memória local (quilombola) e 

desenvolvimento de projetos voltados para cultura afro-brasileira e sua forma de 

atuação na comunidade, onde o aluno desenvolverá sua criticidade sobre seu espaço 

no mundo. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

• Conhecer a comunidade em que vive, considerando as histórias familiares e  

identificando o território que está inserido. 

• Selecionar, em seus lugares de vivência e em suas histórias familiares e da 

comunidade, elementos que a distingue, valorizando o que é próprio em sua 

comunidade quilombola local. 

• Elaborar e utilizar mapas simples para localizar elementos do local de vivência, 

considerando referenciais espaciais (frente e atrás, esquerda e direita, em cima 

e embaixo, dentro e fora) e tendo o corpo como referência. 

• Compreender e empoderar a comunidade quilombola local dos conhecimentos 

que fazem parte de sua história e no desenvolvimento de suas habilidades, 

reafirmando seus  valores, costumes e aquisição de seus direitos. Dignificando a 

história oral e coletiva da comunidade quilombola. 
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