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da para  os  profissionais  da  educação   que 

atuam ou almejam atuar como professores da 

disciplina Estudos Amazônicos na Educação Bá-

sica. Constituir-se-á de quatro módulos: 

Dia 06/05/2017: 

Primeiro Módulo (manhã, 9 às 12 h): discutirá a 

origem da disciplina escolar Estudos Amazôni-

cos, suas condições de ensino (formação do 

professor, conteúdo programático e material di-

dático) no Estado do Pará e no Município de Ca-

metá; 

Segundo Módulo (tarde, 15 às 17 h): apresen-
tará o conteúdo do livro “As Marcas da Amazô-
nia Antiga” (1º v.), que trata as informações so-
bre as diversas marcas que são encontradas 
atualmente na Amazônia e que são originárias 
das relações que no passado se estabeleceram 
entre os povos indígenas antigos e o ambiente 
amazônico no qual aprenderam a viver; 
Dia 13/05/2017: 

Terceiro Módulo (manhã, 9 às 12 h): apresen-

tará o conteúdo do livro “Os Povos da Amazônia 

Colonial” (2º v.), que trata as informações sobre 

como os primeiros grupos humanos chegaram e 

se estabeleceram, organizaram-se e produziram 

as coisas necessárias à sua sobrevivência na 

região amazônica. 

Quarto Módulo (tarde, 15 às 17 h): apresentará 

o conteúdo do livro “Os povos da Amazônia Co-

lonial” (3º v.), que trata as informações sobre a 

natureza e as mudanças ocorridas na planície 

amazônica a partir da chegada do europeu e do 

processo de construção de uma sociedade re-

sultante das culturas dos índios, brancos e ne-

gros. 

 
 

Desde 1998, a disciplina escolar Estudos 

Amazônicos,  veio se tornando parte inte-

grante da grade curricular dos anos finais do 

ensino fundamental da educação paraense. 

E, segundo a Secretaria Estadual de Educa-

ção-SEDUC, a inclusão dos Estudos Amazô-

nicos deveria contribuir para que o espaço 

escolar auxiliasse à formação de jovens alu-

nos cidadãos conscientes sobre temas relati-

vos à região amazônica como um sistema 

natural e patrimônio brasileiro. Permitindo 

que os mesmos tenham a oportunidade de 

conhecer a região amazônica, de compre-

ender sua identidade amazônida brasileira, 

de interagir com os acontecimentos, refletin-

do sobre seus aspectos históricos, sociais, 

econômicos, culturais e ambientais. 

Todavia, desses quase vinte anos de sua lida 

em sala de aula, professores e estudantes 

enfrentaram e enfrentam muitas dificulda-

des, entre as principais estão: ausência de 

formação continuada específica para os 

professores; ausência de um conteúdo pro-

gramático mínimo entre as diversas redes 

ensino; ausência de material didático espe-

cífico na maioria absoluta dos municípios. 

Objetivando mudanças nesse cenário, a Fa-

culdade de História do Tocantins-FACHTO, 

através de seu Prof. Drº. Luis Otávio Viana 

Airoza, e da colaboradora Espª Stela Rodri-

gues Santana, autores da coleção de livros 

didáticos Estudos Amazônicos, está ofere-

cendo um minicurso de formação   continua   

 


