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A temática da diversidade cultural e inclusão, especialmente no ambiente
metropolitano onde estamos inseridos, é presença diária na vivência
escolar - permeada de situações e relações sociais pautadas, histórica e
contemporaneamente, pelo racismo, preconceito, discriminação,
desigualdades, exclusão. A escola, espaço de formação por excelência,
tem como tarefa estar atenta aos desafios e conflitos sociais, refletir sobre
os mesmos e ser propositiva no caminho de sua transformação. Com
esse entendimento, o projeto Diversidade e Escola no Espaço
Metropolitano tem por objetivo reconhecer, valorizar e promover o
convívio com a diversidade cultural e social no ambiente escolar. As
atividades do Diversidade e Escola contemplam debates, oficinas,
exposições, palestras, aulas temáticas, seminários, encontros, jornadas,
reuniões que promovem o debate das temáticas da diversidade, inclusão
e vida metropolitana. Buscam também contribuir na formação de
professores da educação básica e promover o debate de temas da
diversidade dos grupos sociais e das questões pertinentes à vida
metropolitana. Nesse sentido, direcionamos nossa atuação de duas
formas: a primeira contemplando os estudantes e suas demandas no
ambiente escolar; a segunda realizando momentos de formação para
professores, estudantes de graduação e comunidade em geral. No
Colégio de Aplicação, as atividades com alunos - abertas a professores,
funcionários e comunidade, compreendem o Sábado da Diversidade, a
Semana da Consciência Negra, oficinas integradas nas aulas formais e
uma disciplina eletiva no Ensino Médio; no Colégio CMET Paulo Freire o
projeto participa de oficinas com turmas de EJA desde 2018, em parceria
com o projeto de extensão Aluno Pesquisador - oferecemos uma oficina
específica chamada CineDiversidade e atuamos nas oficinas de Iniciação
Científica. Participamos também do Novembro Negro na UFRGS, através
de atividades e participando da foto da representatividade negra com os
alunos do Colégio de Aplicação. As atividades de formação de
professores/comunidade em geral aconteceram nos dias 19 e 20 de
outubro de 2018, na sala 102 da FACED, onde foram abordadas os
seguintes temas: Violência e Escola, Imigrantes entre Nós, Escola
Inclusiva.  Real izamos um intercâmbio temát ico cul tural  Porto
Alegre-Berlim, ao qual denominamos Projeto Plural ? vozes negras,
vozes LGBT, vozes da escola, também em 2018. O retorno recebido após
cada atividade realizada especialmente na fala dos participantes e de seu
envolvimento nas atividades, além da auto avaliação dos organizadores,
apontam a necessidade de ampliar e aprofundar nossa proposta.



Acreditamos que nossas ações e possibil idades de expandi-las
enriquecem o debate de nossas questões e contribuem para a formação
não só dos participantes, mas de todos que atuam no seu planejamento e
efetivação: professores, funcionários, estudantes do Ensino Médio,
estudantes de Graduação, comunidade em geral.


