
Proposta de Trabalho Pedagógico “Roda de Conversa Virtual com Paulo Freire”  

Mensagens para homenagear Paulo Freire no seu Centenário de nascimento (19 de setembro 

de 1921), a ser realizado em setembro de 2021. 

O Coletivo Paulo Freire de BH vai organizar um evento dentro da 25ª Semana Paulo Freire BH, 

para comemorar o Centenário de Paulo Freire em setembro de 2021. 

A construção será coletiva através da Roda de Conversa Virtual com Paulo Freire por todos os 

segmentos da comunidade escolar: educandos (as), educadores (as), pais, mães, funcionários 

(as), da unidade escolar poderão participar enviando mensagens para homenagear Paulo Freire. 

Também estão convidadas as entidades artísticas, culturais, artistas independentes e quem mais 

desejar participar. 

As mensagens podem ser construídas a partir das múltiplas linguagens: oral, gestual, audiovisual 

e das artes plásticas. As linguagens podem e devem traduzir variados gêneros textuais: carta, 

poema, trava línguas, fábula, ficção, crônica, biografia, parlenda, reportagem, noticia, provérbio, 

história em quadrinhos, canção, roteiro de experiência, artigo de divulgação científica, bilhete, 

cordel, entre outros. Também serão considerados os tipos de texto: descritivo, expositivo ou 

dissertativo argumentativo. 

A “Roda de Conversa Virtual com Paulo Freire” começa em outubro de 2020, os educadores (as) 

vão orientar os estudantes, on line, por enquanto, na construção das mensagens para 

homenagear Paulo Freire no seu Centenário em setembro de 2021. 

As mensagens para homenagear Paulo Freire deverão ser postadas no Facebook do Coletivo 

Paulo Freire BH até o dia 31 de maio de 2021. As produções das artes plásticas deverão ser 

guardadas na unidade, por ora, - enviar somente as fotos para o Facebook. Nenhum trabalho 

será excluído, desde que siga a linha de homenagem ao Patrono da Educação brasileira. Serão 

expostos e ou apresentados no evento do Centenário de nascimento de Paulo Freire em 

setembro de 2021.   

As mensagens escritas serão publicadas em um livro, suporte físico ou virtual, com título 

“Diálogo Coletivo e Solidário com Paulo Freire no seu Centenário”. O lançamento do livro 

também será no evento do Centenário em setembro de 2021.  

O financiamento do evento e da publicação do livro será de responsabilidade do Coletivo Paulo 

Freire, as despesas relacionadas à construção das mensagens e acesso das escolas ao evento 

serão de responsabilidade das unidades escolares. 

“ Se não posso estimular sonhos impossíveis, não devo negar o direito de sonhar com quem 

sonha”. Paulo Freire 

“Um sonho que se sonha só, é só um sonho. Um sonho que se sonha junto torna-se realidade”. 

Dom Helder Câmara.  

Atenciosamente, 

Coletivo Paulo de BH. 

 


