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Na disciplina de língua portuguesa e narrativas quilombolas busca–se reconhecer e 

valorizar a participação do povo negro na construção da cultura afro- brasileira , bem 

como auxiliar o aluno no desenvolvimento de habilidades natas e de novas 

aprendizagens, estando  comprometida na oralidade , na leitura , na escrita e sua 

prática deve estar relacionada a situações reais da comunicação . 

A expressão da oralidade e de produção de textos serão voltadas para as práticas 

narrativas do aluno e sua localidade, com a exploração das expressões orais deles ,e 

de contos baseados na literatura afro- brasileira , buscando fazer deste , um contador 

de histórias e compartilhadores de saberes presentes na comunidade quilombola em 

que vivem . 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

- Reconhecer a importância da preservação da cultura quilombola ; 

- Reconhecer o texto como lugar de manifestação de sentido , valores e ideologias ; 

-Mobilizar práticas da cultura digital , diferentes linguagens , mídias e ferramentas 

digitais para aprender e refletir sobre o mundo se colocando agente protagonista da 

sua própria cultura ; 

-Produzir textos orais e escritos a respeito da cultura local a partir da contação de 

história dos antigos ; 

-Conhecerdiferentes leituras , a partir de literatura afro-brasileira e quilombolas ; 

-Ler para se divertir , escrever , estudar , descobrir e empoderar-se... 

-Aprimorar a capacidade de leitura e interpretação ; 

-Conhecere reconhecer – se como ser integrante da cultura quilombola;.. 

-Compreender o quilombo e suas características como espaço social, cultural e legal a 

partir do processo ensino-aprendizagem. 

-Valorizar os saberes dos antigos ( griôs ) ; 

- Reconhecer a importância da preservação da cultura quilombola ; 

-Reconhecer e valorizar a participação do povo negro na construção da cultura Afro-

brasileira. 
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