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 Dia da Mulher Negra  

 Você sabia que no dia 25 de julho na cidade de Belo Horizonte, comemora-se o 

dia municipal da mulher negra? Desde o ano de 2016 essa data tornou-se comemorati-

va em nossa cidade com o importante objetivo de homenagear as mulheres negras lati-

no-americanas e do Caribe, instituída com a lei nº 10.969 de 13 de julho de 2016. No 

Brasil a data já era celebrada desde 2014, como resultado da Lei 12.987/2014 que já 

havia instituído o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra. 

 No caso da nossa capital essa lei recebeu o no-

me de uma importante mulher negra que viveu em nossa 

cidade entre os anos de 1938 e 2014, dona Valdete da 

Silva Cordeiro. Dona Valdete nasceu na Bahia mas veio 

para Belo Horizonte ainda criança. Aqui, viveu no bairro 

Alto Vera Cruz e lá criou, com outras mulheres da comu-

nidade, o grupo “Meninas de Sinhá”, um grupo de mu-

lheres que se reuniam para conversar, fazer tapetes, bo-

necas de pano e cantar. O grupo ficou conhecido em todo 

Brasil e em muitos países do mundo, gravou DVD e reali-

za shows, cursos e palestras. Para saber mais sobre o 

grupo cultural Meninas de Sinhá basta acessar o site  

http://meninasdesinha.org.br  

 Embora saibamos da importância do reconhecimento e do respeito a todas as 

pessoas, mulheres, e das mulheres negras todos os dias do ano, datas como essa nos 

dá a oportunidade de refletirmos sobre a condição da mulher negra na sociedade e as 

políticas públicas necessárias para que seus espaços e direitos sejam assegurados. 

 

Profª. Letícia Melo 
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PÁGINA 2 FOLHETIM DO JARDIM LEBLON 

 Tá ligado? 

 Se engana quem pensa que as preocupações com o Coronavírus acabaram. Ainda é necessário colocar em prática 

todas as orientações de distanciamento e higiene para prevenção. Nesse sentido, grupos que são considerados de risco pre-

cisam ficar mais atentos. Uma turma que também precisa ficar alerta é a das mamães que estão amamentando. O Médico 

Sem Fronteiras preparou alguns informativos para esse grupo tão especial. Confira: 

E essa saudade que não passa? Profª. Alalízia Bustamente 

Olha a dica! Profª. Camila Dário 

 O uso de celular e outros instrumentos digitais atrai a atenção das crianças há um tempo. Com o distan-

ciamento social as crianças têm passado mais tempo nas telas. Que tal aproveitarmos esse interesse nas tecno-

logias para treinarmos habilidades importantes para o aprendizado das crianças? Na Play Store (loja de aplicati-

vos) encontramos diversos aplicativos educativos para a criançada curtir. 

Rei da matemática:  

É um jogo bem legal! Você esco-

lhe o livro por temas: contagem ou 

operações. Depois é só resolver e 

avançar os níveis. 

Matemática — As 4 operações: 

Tem operações para todas as ida-

des. Inclui adição, subtração, multi-

plicação e divisão. 

Como o estádio de futebol  

Precisa da torcida e jogadores 

A escola também precisa  

De alunos e professores. 

 

Salas, cantinas e pátios 

Tudo se torna sem razão 

O vazio é tão profundo 

Nos sentimos até sem chão. 

Sons, sorrisos e afeto 

Trazem vida ao frio concreto 

Afinal, o que é a escola 

Sem seus alunos por perto 

 

De uma coisa temos certeza 

Isso tudo vai passar 

E em breve queridos alunos 

Voltaremos a nos encontrar! 
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PÁGINA 3 EDIÇÃO 12 

 No mês em que celebramos a Mulher Negra, o Folhetim do JL não poderia perder a oportunidade de, mais uma vez, 

aprender com uma delas, que tanto no ensina. Conversamos com a escritora Luana Tolentino que falou um pouco da sua traje-

tória e refletiu sobre a importância de práticas antirracistas. Desde já agradecemos o carinho e generosidade de Luana. 

 

Profª Sabrina: Conte-nos um pouco sobre a  sua trajetória e campo de atuação. 

 

Luana Tolentino: Sou formada em História e mestra em Educação. Nos últimos anos tenho me sentido 

cada vez mais motivada a estudar a respeito da educação, me dedicar à formação de professores.  Sobre a 

minha trajetória, ela foi iniciada no emprego doméstico. Entre os 13 e os 18 anos trabalhei como doméstica 

e faxineira. Trabalhei também por um bom tempo como operadora de telemarketing. Em 2008, comecei a 

dar aulas na Rede Estadual de Ensino e em 2019 atuei como professora substituta do Departamento de 

Educação da UFOP. Atualmente atuo na área de Gestão Educacional.  

 

Profª Sabrina: Porque é tão importante discutir a questão racial na escola? 

 

Luana Tolentino: Vivemos em uma sociedade extremamente racista. Como parte dessa sociedade, infelizmente, a escola 

produz e reproduz práticas discriminatórias, que têm provocado violências, desigualdades, exclusões. Sendo assim, promover 

uma educação antirracista é garantir um direito humano. É contribuir para a construção de um país mais justo e igualitário. É 

fundamental para caminharmos em direção a um mundo sem racismo. Conforme apontou o mestre Paulo Freire: "Se a educa-

ção sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda." 

 

Profª Sabrina: Como trabalhar as relações étnico raciais no contexto escolar desde a infância? 

 

Luana Tolentino: Essa é uma pergunta que sempre me fazem. Como trabalhar? Curiosamente, as pessoas não perguntam 

como ensinar Ciências, como ensinar Matemática. Isso revela a nossa dificuldade em pensar a vida, o mundo sob a perspecti-

va da diversidade. Para haver êxito na promoção antirracista desde a infância são necessárias políticas públicas, programas de 

formação continuada de professores no que tange à Educação das Relações Étnico-Raciais e também um olhar pra dentro. 

Enquanto educadores precisamos afirmar, reconhecer que o racismo também habita em nós e ele se reflete em nossas falas, 

práticas pedagógicas, na maneira com que nos relacionamos com nossos colegas, com os estudantes, e também nas bases 

teóricas que orientam nossos currículos. É um processo de desconstrução. A partir daí, fica mais fácil aprender a ensinar, a 

educar para uma sociedade sem racismo. Uma educação antirracista exige o respeito, o reconhecimento e a valorização da 

História e da Cultura africana, afro-brasileira e indígena, conforme determinam as Leis n. 10.639/03 e n. 11.645/08. Exige tam-

bém sair do lugar do silêncio. O silêncio tem sido uma arma poderosa para a manutenção do racismo. Exige ainda práticas 

comprometidas com a construção de imagens positivas a respeito dos sujeitos negros. Nossas crianças precisam ter acesso a 

livros, filmes, brinquedos que reconheçam a beleza e a importância desse grupo social, precisam ser ouvidas, acolhidas.  

 

 Profª Sabrina: Como a discriminação racial ser identificada dentro e fora da escola? 

 

Luana Tolentino: Vivemos em um país que naturaliza as desigualdades, as discriminações motivadas pela cor da pele. Sendo 

assim, é preciso interrogar diariamente se o que consideramos "normal", como a ausência de negros nos espaços de poder é 

fruto do acaso, porque "os negros não se esforçam" ou porque "Deus quis assim". Precisamos estar atentos sobre quais alunos 

estão nas salas de aula que chamamos equivocadamente de "salas de inclusão". Precisamos pensar na maneira como nos 

relacionamos com os estudantes brancos e com os estudantes negros. Precisamos criar o hábito de ler, de estudar autores e 

autoras negras. E por aí vai... 

 

Profª Sabrina: Deixe um recadinho para as nossas crianças. 

 

Luana Tolentino: Estou muito feliz em saber que na escola de vocês há uma preocupação em respeitar e valorizar as nossas 

diferenças. Quando eu tinha a idade de vocês era muito diferente. Em razão disso, sofri muito com apelidos e violências prati-

cadas pelos meus professores e colegas. Tenho certeza que a Escola Municipal Jardim Leblon cada vez mais será um espaço 

de felicidade para todos vocês. Isso é importante, necessário e maravilhoso! 

Entrevista Especial Profª. Sabrina Saraiva 
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Passatempo 

Folhetim JL— Diagramação e organização dos textos: Luciana Morais / Revisão: Deborah Cotta / Impressão e distribuição: E.M.J.L 

Nosso trabalho de reinventar os laços só é possível graças aos supermercados, padarias, drogarias, casas lotéricas e moradores do bairro. 

A Equipe Pedagógica da E.M.J.L. agradece mais uma vez o espaço cedido, o apoio e a parceria! 

ADEDANHA, VOCÊ CONHECE? 

É uma brincadeira muito divertida! O objetivo é completar todas as lacunas com palavras que come-

çam com a letra sorteada. Você pode fazer quantas rodadas quiser e no final ganha quer fizer mais 

pontos somando todas as rodadas.  

REGRAS: 

 Distribua uma folha para cada participante. Cada um tem que fazer as colunas e escrever o nome de 

pessoas, lugares, animais, frutas, cores, como no exemplo abaixo. 

 Os participantes sentam em roda e todos dizem juntos “a-de-da-nha!” e apresentam o número de dedos 

que quiserem como se faz no par ou ímpar. Cada dedo vale uma letra seguindo a ordem do alfabeto. Por 

exemplo, se 3 participantes juntos colocaram 2 dedos, chegaremos a letra “F”. Então, todos  devem es-

crever um nome de pessoa, lugar, animal, fruta, cor que comece com “F”.  

 Aquele que terminar de preencher todas as colunas primeiro deve gritar “pare” ou “stop” e os outros parti-

cipantes têm que parar de escrever. Cada palavra igual ao outro jogador vale 5 pontos, a palavra que 

ninguém mais escreveu vale 10 pontos e a coluna que está em branco leva zero. Ganha quem fizer mais 

pontos! 

E aí, vamos tentar?  


