
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO COLÉGIO FLORESTAL  

VISITA O MUSEU AFRO BRASIL   

 

 A temática de 2017 que está sendo trabalhada nas escolas públicas da 

rede estadual de ensino do Paraná pelos integrantes das Equipes 

Multidisciplinares é: A beleza, a riqueza e a resistência dos povos africanos, afro-

brasileiros e indígenas.  

 As Equipes Multidisciplinares, compostas por representantes de todos os 

segmentos das Instituições de Ensino, tem como missão adquirir conhecimentos 

necessários para promover em todos os âmbitos um trabalho pedagógico capaz 

de possibilitar uma reeducação das relações étnico-raciais necessárias para a 

superação de qualquer tipo de preconceito e suas conseqüências. 

 Em função do tema abordado e de todo conteúdo teórico que vem sendo 

trabalhado nos encontros presencias que subsidiam as atividades avaliativas, 

alguns integrantes da Equipe Multidisciplinar do Centro Estadual Florestal de 

Educação Profissional Presidente Costa e Silva visitaram no dia 26 de setembro 

de 2017 o Museu Afro Brasil. 

 

 

Vista aérea do Parque Ibirapuera, onde fica localizado o museu  
(Fonte: http://www.skydoor.net/photo/Cong_vien_Sao_paulo/3913) 



 O Museu Afro Brasil é uma instituição pública, subordinada à Secretaria da 

Cultura do Estado de São Paulo e administrado pela Associação Museu Afro 

Brasil - Organização Social de Cultura. 

 

 

Fachada do Museu Afro Brasil 

 

 Localizado no Pavilhão Padre Manoel da Nóbrega, dentro do mais famoso 

Parque de São Paulo, o Parque Ibirapuera, o Museu conserva, em 11 mil m² um 

acervo com mais de 6 mil obras, entre pinturas, esculturas, gravuras, fotografias, 

documentos e peças etnológicas, de autores brasileiros e estrangeiros, produzidos 

entre o século XVIII e os dias de hoje. O acervo abarca diversos aspectos dos 

universos culturais africanos e afro-brasileiros, abordando temas como a religião, 

o trabalho, a arte, a escravidão, entre outros temas ao registrar a trajetória 

histórica e as influências africanas na construção da sociedade brasileira. 

 As imagens que seguem demonstram uma pequena parte do acervo do 

museu:  

 



 

 

   



 

 

 

 

 



 Certamente a presença neste espaço, somado a excelente receptividade 

proporcionada pela instituição, vão contribuir significativamente para que os 

objetivos da Equipe Multidisciplinar de 2017 sejam realmente concretizados, pois o 

ambiente do museu desperta nos visitantes sentimentos intensos a ponto de 

emocionar.  

 Participaram desta atividade: Sandra Mara Gaedicke Schubalski (Ag. Ed. 

II), Márcia Ansolin (pedagoga), Valter Zeaginski (Ag. Ed. II), Roberto Rossa (Ag. 

Ed. II), Paola Rocio Andrade Cavalheiro (aluna), Maria Augusta Mendes (Ag. Ed. 

I), Vera Maria Zenendim (Ag. Ed. II), Ronald Pereira Medeiros (professor) e Vivian 

Dallagnol de Campos (professora). 

 

 

 

 

 

 


