Iniciativas para equidade e justiça raciais

Série de desafios de aprendizagem — Guia de discussão
e livro de exercícios
Gere um impacto positivo na sua comunidade

Clique ou toque aqui para ver a mensagem especial da Rev. Dr.ª Bernice King, CEO do The Martin Luther King,
Jr. para Mudanças Sociais Não Violentas em Atlanta, Geórgia e a lha mais nova do Dr. Martin Luther King, Jr.
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Gere impacto na sua comunidade
Como você pode gerar um impacto positivo na sua
comunidade prestando serviços?
Causar impacto pela prestação de serviços é uma ótima maneira
de se conectar com sua comunidade, fazendo dela um lugar
melhor e facilitando o dia a dia das pessoas.
As instituições de ensino ao redor do mundo re etem as
comunidades que atendem. Atualmente, a aprendizagem acontece
em todo lugar, não apenas nas salas de aula. Com a prestação de
serviços às suas comunidades, as pessoas podem desenvolver
habilidades valiosas que geram soluções criativas.
Para começar a fazer mudanças sociais duradoras,
criamos este guia que ajuda você a explorar maneiras de
ajudar sua comunidade prestando serviços e aprendendo.
Ao encarar este segundo desa o da série, Gere um impacto
positivo na sua comunidade, prepare-se para re etir e se inspirar
para fazer a diferença onde quer que você esteja.
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Recursos sobre serviço e aprendizagem
Estão disponíveis vários importantes recursos sobre serviços e aprendizagem que podem
ajudar a fomentar re exões, inspirar perguntas e fornecer bons conhecimentos básicos para
este desafio. Você pode consultar esses recursos sempre que quiser para explorar mais
detalhadamente os conceitos e as ideias.
Revise os materiais de serviço e aprendizagem
do The King Center

Crie sua base de conhecimentos sobre igualdade
racial e expanda seu currículo

• The King Center

• Equal Justice Initiative

• Nonviolence365® Education & Training

• Teaching Tolerance

• The King Philosophy

• Helping Students Make Sense of News Stories
about Bias and Injustice
• ADL Education Glossary Terms
• Common Sense Media Resources About Race
and Racism
• Greater Good in Education Resources to
Support Anti-Racist Learning
• epic!Start a Conversation About Race
• Racismo Estrutural
• Ensaios Sobre Racismos
• Ideias Negras
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Estrutura
Use a estrutura Aprendizagem Baseada em Desa os para ajudar a organizar suas considerações,
fazer perguntas e realizar e resumir a pesquisa para delinear a solução.
1. Envolva-se
Estabeleça uma relação com a ideia
principal, avalie o impacto em você
pessoalmente, considere novos
pontos de vista e concentre-se na
chamada para ação do desa o.

2. Investigue
Descubra maneiras de pesquisar
essas questões e analise suas
descobertas para ajudar a de nir
a solução.

Por que devo me
preocupar com isso?
Por que importa para
mim ou para minha
comunidade?

O que preciso
saber para me
(ou nos) ajudar
a entender melhor
isso para poder
avaliar o que posso
(ou podemos) fazer?

3. Aja
Com base no que aprendi,
que ações especí cas eu
(ou nós) posso (ou podemos)
tomar para fazer diferença?

Sua investigação ajudará a definir a solução.
Pode ser pessoal ou algo que impacte
a comunidade. Não pare após de nir
a solução — coloque-a em prática!
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Envolva-se
Na etapa 1, você vai identi car e estabelecer uma relação com a ideia principal,
vai personalizá-la criando perguntas-chave, conhecidas como Perguntas essenciais e,
em seguida, vai formular seu desa o, conhecido como chamada para ação. Leia as
descrições detalhadas abaixo para entender melhor esta etapa.
Ideia principal: tema ou conceito universal que pode ser explorado
de várias maneiras e é importante para você e sua comunidade.
Perguntas essenciais: essas perguntas ajudam a orientar sua compreensão
para chegar a possíveis soluções. Escolha a pergunta mais adequada
para você.

?

Desa o: pergunta essencial que se torna a chamada para ação.
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Aplicação da etapa "Envolva-se": vamos aplicar a etapa 1 ao segundo desa o da
série de aprendizagem "Gere um impacto positivo na sua comunidade". O restante
deste livro de exercícios apresentará orientações para que você possa delinear
e implementar suas próprias soluções únicas para este desa o.

Ideia principal: impacto na comunidade

Pergunta essencial: como criar oportunidades para gerar
um impacto na sua comunidade?

?

Desa o: gere um impacto positivo na sua comunidade
e compartilhá-lo com o mundo.
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Investigue
A etapa 2 levará você a identi car perguntas norteadoras. Com essas perguntas,
você pode começar a delinear a solução para o desa o. Veja abaixo alguns
exemplos de perguntas norteadoras.

Virtualmente,
como é o impacto
na comunidade?

O que eu gostaria de
melhorar na minha
comunidade?

Como engajar outras
pessoas para gerar
impacto em minha
comunidade?

Por que é importante
contribuir para minha
comunidade?

Quais são alguns
exemplos de projetos
comunitários que podem
gerar impacto?

Qual organização
da comunidade
pode me ajudar?

Com quem eu posso
trabalhar na minha
comunidade?

Como posso
defender o impacto
na comunidade?
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De na suas perguntas: agora, está na hora de pensar no maior número de perguntas
norteadoras que você conseguir e adicioná-las ao espaço abaixo. O que você precisa
saber antes de começar a delinear uma solução?

Pergu
ntas
norte
adora
s
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Atividade de extensão: use sua criatividade em desenho, fotogra a, vídeo ou música
como uma maneira para fazer perguntas norteadoras em um vídeo curto, montagem
de fotos, pôster ou outro tipo de expressão criativa.

fi

10

Pesquise suas perguntas: agora que você elaborou as perguntas norteadoras,
pode começar sua pesquisa. Quem você pode entrevistar? Que outras
perspectivas existem? Anote as atividades e recursos necessários para
encontrar as respostas às perguntas norteadoras.
Ativid
ades
e rec
ursos
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Resuma suas descobertas na pesquisa: após concluir a pesquisa, será necessário
fazer avaliações e priorizações. Assim, você estará no caminho certo para encontrar
uma solução para esse desa o.

Identi quei como minha
pesquisa se alinha ou não
aos meus valores.
Encontrei
organizações
comunitárias locais
que estão gerando
um impacto.

Identi quei os temas
e pontos essenciais mais
importantes que me ajudam
a de nir a chamada
para ação.

Descobri como
buscar ajuda.

Descobri outras
considerações e ideias
que devem ser levadas
em conta.

Estabeleci uma
relação com um fato da
minha experiência pessoal que
posso usar para de nir
a chamada para ação.
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Aja
Nesta etapa nal, chegou a hora de de nir a solução do desa o.

o
ã
ç
u
Sol

Com base no que aprendi
na minha investigação, proponho
a seguinte solução...

O que é evidência prática?
O que é evidência mensurável?
O que é evidência impactante?
De nir o sucesso ajuda
a de nir o progresso.

Como planejo
chegar à solução?

Lembre-se: um desa o
pode ter várias soluções.
Assim, as pessoas cam
mais envolvidas, engajadas
e interessadas no resultado.
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Aja: escreva ou esboce seu plano de ação, incluindo as etapas especí cas que você
tomará para implementar a solução e para compartilhar os resultados com outras pessoas.
Você pode incluir uma lista de pessoas com quem deseja falar ou até mesmo as
hashtags que usará para fazer outras pessoas se envolverem.

Plan
de a o
ção
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Aja: agora, está na hora de compartilhar como você chegou à solução e o resultado
de colocá-la em prática! Você pode usar sua criatividade para expressar o impacto
da solução por meio de vídeos, poemas, desenhos e fotos. Não se esqueça de suas
criações da atividade de extensão da página 10. Em seguida, compartilhe sua história
com o mundo usando #ChallengeForChange!
Yumi Asai
@YumiAsai

Danielle Durr
@DanielleDurr

Eu queria saber sua opinião sobre esse assunto:

Inscreva-se hoje mesmo!
Acompanhe, no Food Pantry,
minha participação em um
evento planejado para servir
refeições quentes aos membros
de nossa comunidade que não
têm um lar.
Con rmar presença

✊

52 COMPARTILHAR

102 CURTIDAS

Con ra meu blog, onde descrevo os principais
aprendizados das minhas entrevistas com
organizações de serviços comunitários na minha área.

Que organizações tiveram maior impacto
na sua comunidade e por qual motivo?

12/02/20, 9:41

12/02/20, 9:41

Ethan Izzarelli
@EthanIzzarelli

25 COMPARTILHAR

O que você aprendeu
sobre o impacto que sua
organização está tendo
na comunidade?

12/02/20, 9:41
102 CURTIDAS

30 COMPARTILHAR

102 CURTIDAS
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Recursos
Selecionamos outros recursos para ajudar você a saber mais, resolver o desa o, ampliar sua
aprendizagem e contar sua história.
Aprendizagem Baseada em Desa os
• Challenge Based Learning Guide
• Challenged Based Learning in Indonesia
• Write to Change the World: Challenge Based
Learning for Persuasive Writing

Série "Desa o de aprendizagem — Iniciativas para
equidade e justiça raciais"
• Desa o 1: crie oportunidades para conversas
profundas sobre raça

Recursos da Apple sobre aprendizagem
e criatividade
• Apple Teacher
• Guias do Criatividade para todos
• Apple Education Learning Series
• Pesquisa para educadores
• Elementos da aprendizagem
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