
Centro de Estudos da Cultura Afro-brasileira – CECAB
Associação de Capoeira Lenço de Seda

Projeto Preservação Cultural CECAB – 2008

Vamos fazer juntos

Como enviar Relato de Experiência? 

Aqui você tem um espaço para apresentar experiências, projetos educativos e /ou 

culturais; elementos que serão inseridos no site, em seu nome.

Critérios de análise para postagem do relato de experiência.

 O  texto  do  relato  da  experiência  deve  apresentar  de  modo  claro:  sujeitos 
envolvidos,  objetivos,  descrição  da  experiência/ação,  resultados  obtidos  ou 
esperados e/ou desafios e inquietações.  

 

Preencha  do  formulário  a  seguir  e  encaminhe  para  o  e-mail 

lencodeseda_cecab@yahoo.com.br ou para  Lenço de Seda / CECAB,  Rua 06 de 

Novembro, nº 127 – 2º andar – Centro – Timóteo – MG. 

Atenciosamente,

Reginaldo Consolatrix
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VAMOS FAZER JUNTOS  - RELATO DE EXPERIÊNCIA

1 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO/A EDUCADOR/A.
Nome:
Rua:                                                                           Nº Bairro:

Cidade: UF: País: CEP:
E-mail:
Site:
Nível de atuação:
Formação:

2 – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA  / INSTITUIÇÃO EDUCATIVA
Nome:
Rua:                                                                            Nº Bairro:
Cidade: UF: País: CEP:
E-mail:
Site:
Nível de atuação:
(   ) Educação Infantil (   ) Ensino Fundamental I (   ) Ensino Fundamental 

II

(  ) Ensino Médio

Nº alunos: Nº alunos: Nº alunos: Nº alunos:
Direção da Escola:

Coordenação Pedagógica:
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3 – RELATO DE EXPERIÊNCIA 
(Você deve preencher uma página desta para cada experiência e/ou projeto que deseja enviar)

Tema principal:

(   ) Ecologia   (   ) Cultura Afro-brasileira  (   ) Diversidade Cultural 

(    ) Outro: _________________________________________________

Público (Séries / Faixa etária): Período de desenvolvimento do projeto:

Nº de alunos/as participantes: Nº de professores/as envolvidos:

Texto do relato da experiência e/ou projeto:

1. O  texto  deve  ser  apresentado  e  editado  no  programa MICROSOFT WORD;  espaço 
simples, justificado, fonte arial, tamanho 12; 

3. Título: tamanho 12, maiúsculo, negrito, centralizado.

4. Abaixo do título, colocar o nome do/a autor/a, negrito, justificados a direita. Imediatamente 
após  esses  nomes,  colocar  o  nome  da  instituição  educacional,  a  seguir  o  endereço 
eletrônico e, por fim, colocar o relato. 

5.  Logo abaixo do relato, o/a autor/a deve apresentar de três a cinco palavras-chave que 

descrevam o conteúdo do trabalho; tais palavras devem ser grafadas com letras minúsculas 

e separadas com ponto e vírgula.

Palavras-chave: 
Local e data:
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