Ha rukü meshtaki bai wakãwê, Ana hawêri bai wakã shunã
Seguindo em frente no caminho de volta
Escola Estadu al Ind ígena - Estirão do Caucho Ensino Fundamenta l - Aldeia Estirão do Caucho Terra Ind ígena Estirão do Caucho.

~~ii~~ Abertura da ofici na com a ativ idade de avaliação

lII.

do ano Jetivo de 2007.

Katxanawa
atividade promovida
pelos
professores Huni Kui, da Aldeia Estirão do Caucho,
em comemoração ao início da oficina.

Professores Huni Kui das aldeías 18 Praias, Estírão
do Caucho, Nova Aldeia e Tamandaré - TI Estirão
do Caucho - Gerente de micro-rede de Educação
Ind ígena de Tarauac á - Técnico da Gerência de
Educação Ind ígena em atívi dade de visíta em t od a
, a extensão da TI Estírão do Caucho, convidando
a comunidade para a reun ião comunitár ia de
im plant ação do Ensino Médio.

---
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Camin hada entre as aldeias 18 Praias e Caucho. ~~:il

D

Carto grafia da Terra Ind ígena - produção do mapa
das tradíções e do mapa sobre refúgio de fauna,
proj etas de desenvolvimento existe ntes na área,
distri buição da com unidade e efeito de borda.

Aula de Hatxa Kui desenvolvida pelo pajé Paenawa
Inu Bake, nos intervalos da oficina .

..

Cartaz produzido após a sensibil izaçáo sobre a
necessidade de expansão dos usos sociais do
Hatxa Kui na TI.

Apresentação, pelos professores Huni Kui, dos
mapas produzidos.

Jovens Huni Kui aplicando Rapé du rante a feitura
do Nixipae - alunos resposaveis pela animação da
cultura Huni Kui,epartici pantedaoficina comuni tária
para impla ntação do Ensino Médio naTI

Fragm ento do mapa da cult ura Huni Kuí,

Apresentação, pelos professores Huni Kui, dos
mapas produzidos.
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Encontro comunitário da Terra Indígena Estirão
do Caucho para discutir a implantação do Ensino
Méd io na escola da aldeia Estirão do Caucho lideran ças das quatro aldeias.

Reg istro Fotográfico da Oficina "Ha ruk ü meshtaki bai
wakãwê. Ana hawêri bai wakã shunã (Seguindo em frente
no caminho de volta)'; desenvolvida na Terra Indígena
Estirão do Caucho - Rio Muru - Taraucá - Acre - Etn ia: Huni
Kui (Kaxi nawa) - realizada no período de 10 a 24/04 /2008.
Governo do Estado do Acre - Secretária de Estado de
Educação - Gerência de Educação Escolar Indígena.

Obj et ivos da Ofi cin a
, Discutir asbasesconceit uaisdo projeto político pedagógico
e fomentar as bases para sua operacionalização;
, Promover reunião comunitária para implantação do ensino
médio na escola da aldeia do Est irão do Caucho;
, Produção de mater ial didático para os profe ssores Huni
Kui da terra indígena Estirão do Caucho.

