
X Encontro Nacional de Ensino de Geografia - Fala Professor(a)!
17 a 22 de julho de 2023 – Fortaleza (CE)

"É preciso estar atento e forte: ensino de Geografia na luta por um projeto
democrático popular de Brasil.

A AGB ante as contrarreformas neoliberais e os ataques ao trabalho docente"

Local: Universidade Estadual do Ceará (UECE) - campus Itaperi - Fortaleza/CE

SEGUNDA CIRCULAR
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EMENTA DO X FALA PROFESSOR(A)!

O capitalismo contemporâneo, no contexto da sua crise estrutural, marcada pela produção
altamente destrutiva e pelo esgotamento das possibilidades civilizatórias, tem conduzido a
vida social à barbárie. Tal situação se expressa, sobretudo, nas formações socioeconômicas
do capitalismo tardio. No bojo desta questão, o conservadorismo tem avançado em escala
mundial e se colocado como estratégia político-ideológica de conservação da estrutura de
classes. Tal situação se faz presente com o aumento das discriminações e preconceitos
contra os imigrantes e refugiados, a população LGBTQI+, os/as negros/as, os povos
racializados, as religiosidades de matriz africana, aos povos originários e aos
quilombolas. Diante deste cenário, qual tem sido o papel do ensino de Geografia na
educação brasileira? As pedagogias do aprender a aprender, fundamentadas no
neoescolanovismo e no neoprodutivismo, asseguram a coerência teórico-metodológica
estruturante da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), da Reforma do Ensino Médio, do
PNLD, da Base Nacional Comum para a Formação (BNC-Formação). Este ideário, a serviço
da reestruturação do capital, tem em vista a formação de um sujeito que atenda às novas
demandas do atual regime de acumulação capitalista flexível. A formação do sujeito
“empreendedor de si", implica na perda da sua identidade de classe trabalhadora e da sua
personalidade profissional, na fragilização da seguridade social e da garantia das condições
sociais de trabalho e aposentadoria. Nas políticas educacionais neoliberais, o ideário
pedagógico é o da primazia da iniciativa privada baseada nas leis do mercado, como
antídoto para o fracasso escolar da escola e dos serviços públicos, dada a suposta
incapacidade inerente ao Estado de administrar os direitos sociais básicos. A finalidade
deste modelo de educação é a formação de empreendedores e a conciliação de conflitos
sociais, secundarizando os conteúdos e métodos das diferentes disciplinas escolares. Por
isso, os ataques ao trabalho docente, a despolitização do ensino de Geografia e o
esvaziamento do conhecimento científico. O modelo tecnicista de avaliação externa e
censitária orienta a reforma curricular da base nacional comum, e consequentemente, o
programa nacional do livro didático e a formação docente. A reforma do ensino médio retira
o conhecimento científico das disciplinas escolares das áreas de ciências humanas e de
ciências naturais do currículo. Desta forma, a manutenção e a defesa do ensino de
Geografia na educação brasileira põe em pauta a revogação do modelo de avaliação do
sistema nacional de educação, da base nacional comum curricular e da reforma do ensino
médio. Os profissionais da Geografia vêm denunciando a sociedade brasileira agrária,
agroindustrial mercantil e rentista, estruturada nos monopólios da terra-território, da
escravização do passado, dos meios de produção e controle do trabalho do presente, do
poder e da apropriação privada da riqueza socialmente e culturalmente produzida;
fundamento do cotidiano de racismo estrutural, da misoginia e do patriarcalismo, de
conflitos fundiários rurais e urbanos, de degradação ambiental, de extrema desigualdade
social no campo e na cidade. Também a Geografia tem feito reverberar a luta contra tudo
isso, desde a resistência indígena, sua ampliação com os negros africanos escravizados e
com a luta antirracista, até os movimentos populares-sindicais rurais e urbanos, se
posicionando na disputa por um projeto democrático-popular para o país. É preciso construir
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sobre o Brasil um olhar geográfico que permita a análise da dimensão histórica e social da
produção do espaço e de suas especificidades no modo de produção, o que permitiria uma
certa forma de ver e pensar o espaço, desenvolvido através dos conceitos e categorias
empíricas, das práticas espaciais. Nossas ideias formam o que chamamos de mundo e que
orientam nossas práticas. No que lhe concerne, a prática social muda as condições
objetivas do espaço e também as suas representações. Que as professoras e professores
de Geografia possam falar ao Brasil as suas expectativas de futuro mais justo e
democrático. Que a Associação dos Geógrafos Brasileiros, possa em sua representação da
comunidade geográfica, se estabelecer no enfrentamento às contrarreformas neoliberais.

EIXOS TEMÁTICOS

Os eixos temáticos estão relacionados ao tema e ementa do "X Fala Professor(a)!", e
fomentam debates nas diversas atividades e espaços que ocorrerão no encontro. As
atividades do encontros - mesas redondas, oficinas e minicursos, Geo na Rua e Trabalhos
de Campo, foram pensadas a partir da proposição dos referidos eixos temáticos, que
referenciam as discussões que serão realizadas durante o X Fala Professor(a)!
É importante frisar que os eixos temáticos tratam-se, assim, de questões-problema sobre a
realidade e não enquanto áreas da Geografia. Os eixos temáticos não orientam o envio dos
trabalhos submetidos ao encontro, já que estes devem ser enviados através dos Espaços
de Diálogos e Práticas (EDP) e Relatos de Experiência (RE), direcionados pelas áreas
gerais. Assim, os eixos temáticos que compõem o "X Fala Professor(a)!", são:

Eixo 1: Ensino de Geografia, Formação de Professores e Políticas Educacionais
Neoliberais.
Eixo 2: Ensino de Geografia, Questões Étnico-raciais e a Lei 10639/2003.
Eixo 3: Políticas para Educação, Crise do Trabalho e Precarização do Trabalho Docente.
Eixo 4: Educação Popular e Geografia Escolar na Construção de um Projeto de Brasil.
Eixo 5: Geografia, Cidadania e Função Social da Escola.
Eixo 6: Prática de Ensino, Teorias Pedagógicas e Aprendizagem Escolar.

PROGRAMAÇÃO
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Seg.
(17/07)

Ter.
(18/07)

Qua.
(19/07)

Qui.
(20/07)

Sex.
(21/07)

Sáb.
(22/07)

9h-12h

Credenciamento

EDP / RE EDP / RE Mesas
Redondas

Mesa de
encerramento Trabalhos de

Campo
14h-17h Oficinas /

minicursos /
GT

Oficinas /
minicursos /

GT

14h-16h
sistematização
GT/EDP/RE

Plenária Final18h-21h 18h-19h
Mesa solene

Atividade Cultural

19h-22h
Mesa de abertura

Mesas
Redondas

Plenária
Política

16h
Geo na Rua

EDP - Espaços de Diálogos e Práticas
RE - Relatos de Experiência
GT - Grupos de Trabalho

EMENTA DAS ATIVIDADES

ESPAÇOS DE DIÁLOGOS E PRÁTICAS (EDP) / RELATOS DE
EXPERIÊNCIAS (RE)

Durante o Encontro estes espaços serão destinados aos participantes apresentarem e
discutirem, de forma horizontal, suas pesquisas (concluídas ou em andamento) bem como
relatos de práticas pedagógicas realizadas por docentes e/ou discentes de forma individual
ou em grupo, estimulando o compartilhamento de experiências vivenciadas em salas de
aula ou em outros espaços educativos. Os Espaços de Diálogos e Práticas (EDP) e Relatos
de Experiências (RE) se diferenciam dos formatos clássicos de apresentação de trabalhos
acadêmicos, pois eles se dedicam a construir ambientes de socialização das práticas
docentes, tomando como referência o que os(as) professores(as) e discentes têm adotado
quanto a metodologias, materiais didáticos, formas de organização coletiva, práticas de
resistência, debates acerca do ensino e outros. Os EDP /RE são pensados de forma
inclusiva, para que todas e todos possam debater e produzir a ciência geográfica
coletivamente.

Cada trabalho poderá ter 1 autor e até 3 coautores, sendo que o encontrista poderá enviar
01 trabalho como autor e estar presente como coautor em 01 trabalho.

Os trabalhos devem ser enviados entre o período de 22/03 a 07/05/2023.

Áreas Gerais para envio de EDP / RE
Os trabalhos serão submetidos para as seguintes áreas gerais:
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1. Geografia, Arte e Cultura
2. Ensino de Geografia e Livro Didático
3. Abordagens Físico-ambientais no Ensino de Geografia
4. Gênero, Sexualidade e Diversidade na Escola
5. Políticas para Educação e Precarização do Trabalho Docente
6. Ensino de Geografia e Currículo
7. Metodologias e Projetos de Intervenção Didática
8. Natureza, meio ambiente e educação ambiental
9. Educação indígena, quilombola e de comunidades tradicionais
10. Escola como espaço de conflitos, resistências e formação cidadã
11. Geografia, Educação inclusiva e direitos humanos
12. Educação, Geografia e questões étnico-raciais
13. Geografia, Educação Popular e Movimentos Sociais
14. Geografia, Questão Agrária e Educação do/no Campo
15. Geografia e Políticas Educacionais
16. Ensino de Geografia e Cartografia Escolar
17. Ensino de Geografia: Juventude, Periferias e Educação de Jovens e Adultos
(EJA)
18. Geografia, Tecnologias e Ensino
19. Ensino de Geografia e Formação de Professores(a)

Normas para submissão e apresentação nos EDP/RE
Os EDP/RE deverão ser enviados até o dia 07 de maio de 2023, exclusivamente pelo site
do “X Fala Professor (a)!”. No ato da submissão, os encontristas deverão optar por uma das
Áreas Gerais citadas acima. Após a submissão, o trabalho será analisado pela comissão
organizadora e, em seguida, encaminhada carta de aceite ao participante.

A inscrição dos trabalhos se dará por submissão de resumo simples, conforme orientações
abaixo:
- Serão considerados aptos a serem apresentados no evento, os trabalhos que tenham
sido aprovados - após análise da comissão organizadora, e cujos autores estejam
regularmente inscritos no evento e com taxa de inscrição quitada.
- Os trabalhos e relatos de experiências inscritos e apresentados nos EDP/RE, serão
publicados na forma de Anais do X Encontro Nacional de Ensino de Geografia. Para isso
ocorrer, os textos completos devem ser enviados até o dia 31/08/2023, seguindo as normas
e orientações abaixo. Para que o texto completo conste nos anais do evento é necessário
que o mesmo tenha sido apresentado por pelo menos um dos autores nos dias e horários
constantes na programação.
- Os(as) interessados(as) deverão preparar seus trabalhos seguindo as normas descritas
abaixo:

Normas para envio de resumo simples
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- Período para envio: de 22 de março até 07 de maio de 2023.
- Mínimo 500 e máximo de 1200 palavras.

Normas para trabalho completo
- Fonte: Times New Roman, tamanho 12, entre linhas 1,5 linha, com mínimo de 5 e máximo
de 15 páginas. Margem superior e inferior 2,5cm, direita e esquerda 3,0 cm. Sugerimos
como estrutura a seguinte organização: Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados,
Considerações Finais e Referências. As referências bibliográficas devem ser incluídas nos
padrões estabelecidos pela ABNT. Nome dos autores no início da página e a direita, linha
abaixo a indicação complementares: instituição, e-mail. Título centralizado. Cada seção, em
caixa alta, seguido de um espaço.
- O envio de trabalhos completos poderá ocorrer até 31/08/2023, com submissão exclusiva
na área do(a) inscrito(a).

GRUPOS DE TRABALHO (GT) DA ASSOCIAÇÃO DOS GEÓGRAFOS
BRASILEIROS

Os Grupos de Trabalho (GT) do X Encontro Nacional de Ensino de Geografia – “Fala
Professor(a)”, constituem momento em que os GT atualmente ativos nas Seções Locais da
AGB apresentam aos encontristas os debates que vêm realizando, com a intenção de
mobilizar a comunidade geográfica à participação nas intervenções da AGB no
enfrentamento dos problemas da sociedade brasileira. Os GT da AGB constituem espaço
essencial de trocas, investigação e construção de propostas de intervenção na sociedade.
No “Fala Professor(a)” há troca com a comunidade geográfica e entre os GT das Seções
Locais, que atuam nas diferentes escalas - local, regional e/ou nacional. Para o X Encontro
Nacional de Ensino de Geografia os GT, serão propostos a partir dos grupos de trabalho
atuantes nas Seções Locais.

Comissão Organizadora dos Grupos de Trabalho do X “Fala Professor(a)” – 2023
A atribuição da Comissão de GT do “X Fala Professor(a)” é receber e avaliar as propostas
enviadas pelas Seções Locais e disponibilizar as salas que serão utilizadas durante os dois
dias reservados para as atividades e discussões de GT. As Seções Locais deverão enviar
as propostas constando nome do GT, título, ementa e nome de coordenadores e
coordenadoras até o dia 17 de abril de 2023, através do seguinte e-mail:
gt.xfalaprofessor@gmail.com
A respeito da infraestrutura a ser disponibilizada no “X Fala Professor(a)”, a Comissão de
GT informa que as atividades previstas para cada GT inscrito, serão desenvolvidas em
salas da Universidade Estadual do Ceará (UECE). A disponibilização da sala será de
responsabilidade das Comissões de Infraestrutura e Organizadora dos GT. O GT da Seção
Local será responsável pela administração da atividade em cada um dos seus dias de
realização, de modo a contribuir com a discussão e promover a participação nas ações de
luta. Nesse sentido, a articulação entre os Grupos de Trabalho atuantes na entidade se faz
primordial na construção da Geografia brasileira. A Comissão Organizadora de GT manterá
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contato permanente com os GT das Seções Locais inscritos no X Encontro Nacional de
Ensino de Geografia – “Fala Professor(a)”, e assim fortalecer a organização e
operacionalização desse importante espaço de discussão.

OFICINAS

As Oficinas constituem atividades destinadas a socializar o conhecimento entre professores,
estudantes ou profissionais da área sobre temas específicos relacionados à Geografia. As
oficinas poderão ser oferecidas e organizadas por profissionais e estudantes (graduação e
pós-graduação), individual ou coletivamente. Durante as oficinas, os participantes terão a
oportunidade de compartilhar conhecimentos e trocar experiências. As oficinas são uma
importante ferramenta de formação continuada e de atualização profissional para os
interessados na área de geografia. Os proponentes deverão preencher formulário
apresentando a proposta, contendo título da oficina, nome e instituição dos proponentes,
carga horária, e ementa (150 a 200 palavras), onde serão destacados os objetivos e
metodologia da atividade. A programação do X Encontro Nacional de Ensino de Geografia
"Fala Professor(a)", reservou duas tardes (14 às 17 horas), para realização das Oficinas,
podendo ter, assim, a duração de 3 horas (um dia) ou 6 horas (dois dias). As Oficinas que
demandarem o uso de material específico, deverão indicar no formulário de apresentação
da proposta, para verificação da possibilidade de disponibilização. As propostas de Oficina,
devidamente inscritas, serão avaliadas pela Comissão Organizadora, e após sua
aprovação, serão disponibilizadas na página do X Fala Professor(a), para a inscrição dos
participantes interessados na atividade.
As inscrições de propostas de Oficinas deverão ser enviadas através do formulário
disponível no seguinte link: https://forms.gle/KVGNALjWnd6RRnSq9

MINICURSOS

Minicursos na área de geografia são cursos de curta duração que têm como objetivo
apresentar, de forma resumida, algum tema específico relacionado à ciência geográfica.
Esses cursos são oferecidos de forma presencial e poderão ser oferecidos por profissionais
e estudantes (graduação e pós-graduação), individual ou coletivamente. Os minicursos são
uma oportunidade para os participantes aprofundarem seus conhecimentos em algum
assunto específico. Os minicursos são uma ferramenta útil para quem deseja atualizar seus
conhecimentos ou explorar novos temas na Geografia.
Os proponentes deverão preencher formulário apresentando a proposta, contendo título do
minicurso, nome e instituição dos proponentes, carga horária, e ementa (10 a 15 linhas),
onde serão destacados os objetivos, conteúdos e metodologia da atividade. A programação
do X Encontro Nacional de Ensino de Geografia "Fala Professor(a)", reservou duas tardes
(14 às 17 horas), para realização dos minicursos, podendo ter, assim, a duração de 3 horas
(um dia) ou 6 horas (dois dias). As atividades que demandarem o uso de material ou
equipamento específico, deverão indicar no formulário de apresentação da proposta, para
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verificação da possibilidade de disponibilização. As propostas de minicursos, devidamente
inscritas, serão avaliadas pela Comissão Organizadora, e após sua aprovação, serão
disponibilizadas na página do X Fala Professor(a), para a inscrição dos participantes
interessados na atividade.
As inscrições de propostas de Minicursos deverão ser enviadas através do formulário
disponível no seguinte link: https://forms.gle/F8xBXG1XmKYJjGzaA

TRABALHOS DE CAMPO

No "X Fala, Professor (a)!", as atividades de campo pretendem proporcionar aos
participantes um diálogo entre o tema do evento, os eixos temáticos do evento e a realidade
local. Nesse sentido, espera-se que os trabalhos de campo problematizem as questões do
âmbito geográfico, enriquecidas com as trocas de experiências e as percepções de
professores(as) e estudantes. Ao proporcionar tais diálogos, a expectativa é que essa
atividade, de um lado, contribua com a compreensão das questões locais e, de outro, com a
formação dos participantes do encontro. Os proponentes estão convidados a refletir sobre a
atividade de campo durante sua realização, pois não haverá um momento reservado após o
campo. Nesta edição do Fala Professor(a)! Os trabalhos de campo serão realizados no
sábado, 22/07/2023, último dia do encontro.

Edital de envio de propostas para trabalhos de campo
A comissão organizadora informará os procedimentos para a apresentação de propostas e
inscrições nas atividades de campo para o “X Fala Professor(a)!”, posteriormente na página
do evento. Aceitaremos trabalhos de campo de todas as áreas da geografia, mas
convidamos os proponentes a construírem propostas que articulem questões relacionadas
ao tema, aos eixos do encontro e à realidade local.

Da apresentação de propostas

De acordo com a programação do X Fala Professor (a)!, as atividades de campo ocorrerão
no dia 22 de julho de 2023, sábado, com início às 08h e término máximo às 17h. Desta
forma, recomenda-se a adequação do percurso ao período de realização da atividade, bem
como a previsão de todas as demandas, tais como pausa para alimentação (local e custo),
outras despesas que possam ser demandadas, entre outras coisas.

O calendário de apresentação de propostas de Trabalhos de Campo será divulgado
em circular futura a ser encaminhada às Seções Locais.

Informações Importantes:
- Nome(s) do(a)(s) proponente(s);
- Título e ementa (proposta e objetivos) da atividade com roteiro detalhado, com o horário
de saída e previsão do horário de chegada;
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- Forma de mobilidade e material de apoio necessário ao inscrito no campo (breve texto,
mapas, referências, etc.) e número mínimo e máximo de vagas;
- Informações adicionais (característica do campo, vestuário adequado, local e estimativa de
alimentação, etc.) juntamente com um orçamento das estimativas de gasto por pessoa na
atividade;
- A responsabilidade sobre o conteúdo e as práticas decorrentes da atividade será dos
proponentes.
- As propostas serão avaliadas pela Comissão Organizadora do X Fala, Professor (a)!, a
qual verificará a viabilidade das mesmas.

Das inscrições nas atividades de campo:
Apenas encontristas regularmente inscritos no X Fala Professor(a)! poderão se inscrever
nos Trabalho de Campo.

MESAS

A AGB, a partir das Reuniões de Gestão Coletiva (RGC), realizou importantes e qualificadas
discussões sobre a concepção do “X Fala Professor(a)”, ou seja, quais características
deveriam identificar um Encontro Nacional de Ensino de Geografia, a ser realizado no Brasil
de 2023, após um dos períodos mais difíceis enfrentados pela sociedade brasileira nas
últimas décadas, marcado pela pandemia da COVID-19 e por anos de governos de
extrema-direita e anti populares. Cada Seção Local da AGB, participante das discussões,
apresentou propostas e contribuiu para a definição da estrutura do “X Fala Professor(a)” e,
em específico, sobre as mesas redondas – seus temas e convidados. Ao final, a AGB
decidiu pela realização de 8 (oito) mesas redondas, incluindo as de abertura e
encerramento, cada uma composta por três ou quatro participantes, sendo um
provocador/coordenador e dois ou três expositores/palestrantes, que abordarão temas
referentes aos seis eixos temáticos definidos para o evento. Definiu-se também o perfil dos
convidados, preferencialmente, o provocador/coordenador seja agebeano e tenha
envolvimento com as práticas da entidade, um palestrante expositor envolvido com o
pensamento científico/acadêmico, e o outro ativista de movimento social. Ainda procura-se
respeitar a paridade de gênero e representatividade étnico-racial. Ambos devem ter
proximidade acadêmica e política com o tema da mesa e também com os posicionamentos
e princípios da AGB sobre as referidas temáticas. A partir da aprovação desses princípios e
critérios, foram definidas as seguintes mesas redondas:

Mesa de abertura: Educação e Ensino de Geografia na construção de um projeto
democrático popular de Brasil.

Mesa de encerramento: AGB - organização, luta e resistência às contrarreformas
neoliberais no Brasil.

Mesas redondas:
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1) Organismos multilaterais e Fundações Privadas: a ação do empresariado na condução
da política educacional brasileira
2) Ensinar Geografia, entender o mundo, entender o Brasil: resistências no chão da Escola
3) Escola e educação popular: ensinar Geografia para enfrentar negacionismos e
extremismos de direita
4) As teorias pedagógicas da formação docente em geografia e seus desdobramentos na
prática pedagógica e na luta política
5) Os 20 anos da lei "História e cultura afro-brasileira" na Geografia: realidades,
contradições e possibilidades
6) Crise do trabalho na docência em Geografia: precarizações e perspectivas no Brasil atual

GEO NA RUA

O GEO NA RUA consiste na realização de manifestação e ato público pelos/as participantes
do encontro, movimentos sociais, sindicatos e sociedade civil. A atividade terá o caráter
político de levar as pautas debatidas durante o encontro para a cidade e ocorrerá no dia 20
de julho, com concentração a partir das 17h e início às 18h.

MONITORIA

Partindo de um princípio de construção coletiva, acreditamos numa proposta de Monitoria
que permita a todas e todos a participarem e construírem o encontro de maneira conjunta e
coletiva. Entendemos a figura do(a) monitor(a) para além de um(a) mera(o) “tarefista”,
um(a) funcionária(o). Acreditamos que é possível outra forma de monitoria, na qual todas e
todos – conferencistas, palestrantes, estudantes, professores e etc – tornarem-se parte
desta organização e construção que resulte no X Fala Professor(a).
Os procedimentos para participação na Monitoria serão divulgados em circular futura, a ser
encaminhada para as Seções Locais.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Atividades Prazos

Início das inscrições 22 de março de 2023
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Envio dos resumos 22 de março a 07 de maio de 2023

Prazo final para envio do trabalho completo 31 de agosto de 2023

Prazo para envio de propostas de minicursos e oficinas 22 de março a 17 de abril de 2023

Prazo para envio de propostas de trabalhos de campo 22 de março a 17 de abril de 2023

Prazo para envio de propostas de Grupos de Trabalho 22 de março a 17 de abril de 2023

Prazo para envio de informações de livros a serem
lançados durante o X Fala Professor(a)!

22 de março a 03 de julho de 2023

Inscrição para alojamento Os procedimentos de inscrição, vagas e
valores do alojamento serão divulgados
em breve, através da página do “X Fala
Professor(a)!

Lançamento do site oficial do X Fala Professor(a)! 22 de março de 2023

VALORES E CATEGORIAS DE INSCRIÇÃO

Categoria Lote I
(até 22/05)

Lote II
(23/05 a 07/07)

Lote III
(08/07 ao dia do evento)

Estudante de graduação
associado a AGB

R$ 60,00 R$ 75,00 R$ 85,00

Estudante de pós-graduação
e professor de educação
básica associado a AGB

R$ 90,00 R$ 120,00 R$ 140,00

Professor universitários e
profissionais associado a

AGB

R$ 130,00 R$ 160,00 R$ 180,00

Não associado R$ 250,00 R$ 300,00 R$ 350,00

COMISSÃO ORGANIZADORA
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Relatos de Experiência / Espaços de Diálogos e Práticas (EDP): Seções Locais Porto
Alegre, São Paulo e Fortaleza
Monitoria: Seções Locais Fortaleza, Caicó e Vitória
Grupo de Trabalho: Seções Locais Santa Inês e Rio de Janeiro
Oficinas e Minicursos: Seções Locais Niterói, Santa Inês, Fortaleza e Aracajú
Cultural: Seção Local Fortaleza
Trabalhos de campo: Seção Local Fortaleza
Alojamento: Seções Locais Fortaleza e Presidente Prudente
Ciranda: Seções Locais Fortaleza e Vitória
Comunicação / Ouvidoria: Seções Locais João Pessoa, Juiz de Fora e Fortaleza
Mesas Redondas: Seções Locais Santa Inês e ABC
Geo na Rua: Seção Local Fortaleza
Alimentação: Seção Local Fortaleza
Projeto: Seção Local João Pessoa
Orçamento: Seções Locais Fortaleza e Niterói

PARA MAIORES INFORMAÇÕES

Todas as informações e novidades sobre o X Fala Professor(a)! serão divulgadas pelas
Seções Locais da AGB, na página eletrônica e nas redes sociais oficiais da AGB
Site: https://agb.org.br/

ASSOCIE-SE A AGB

Para acompanhar as novidades do X Fala Professor(a)! e os debates da AGB, procure a
Seção Local mais próxima e associe-se! Maiores informações em: www.agb.org.br
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