
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE PIRACICABA 

REDE 

 

SOLICITADO: Núcleo Pedagógico 
AUTORIZADO: Dirigente 
TRANSMITIDO: Andréia 
REDE Nº: 0095-2018 
DATA: 14/03/2018 

ASSUNTO: Educação para as Relações Étnico-Raciais: Fórum Inter-religioso de 

SP e Videoaulas sobre Filosofia Africana e Histórias e Culturas Indígenas na 

Escola  

 

 
Prezados Diretores (as), Coordenadores (as) e Professores (as), 

 

O Ensino da Cultura de Paz e Liberdade de Crença; da História Indígena 

e da Cultura Afro-brasileira (Lei 10639/03) é obrigatório nos currículos escolares.  

São muito importantes para a formação dos nossos estudantes, em virtude de 

mostrarem o quanto nossa sociedade é diferente entre si, em termos religiosos, 

étnicos e socioculturais. O respeito às diferenças deve ser trabalhado em sala 

de aula com os estudantes, com o objetivo de promover relações sociais mais 

éticas e diminuir a violência com relação às intolerâncias nesses âmbitos.  

Nessa perspectiva, o Núcleo de Inclusão Educacional (NINC) do Centro 

de Atendimento Especializado (CAESP) apresenta os materiais em vídeo para a 

devida formação (todo o material está disponível na Videoteca da Rede do 

Saber):  

• Videoconferência (VC) intitulada Apresentação do Fórum Inter-religioso 

para uma Cultura de Paz e Liberdade de Crença, que foi realizada dia 

20/02/2018 e contou com a participação da Secretaria de Estado da Educação, 

Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania e de lideranças religiosas do 

próprio Fórum. Essa videoconferência pode subsidiar as atividades dos 

Educadores Mediadores. Para acessá-la, digite: 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/Videoteca/DadosBloco.aspx?id_bloco=2595   

http://www.rededosaber.sp.gov.br/Videoteca/DadosBloco.aspx?id_bloco=2595


• Série de 11 videoaulas “Histórias e Culturas Indígenas na Escola”, com 

o Prof. Dr. Giovani José da Silva, que abordam assuntos variados relacionados 

ao universo das culturas indígenas, desde as etnias indígenas em São Paulo até 

práticas para se trabalhar na sala de aula e sugestões de materiais. Esse 

material pode subsidiar as atividades dos Professores da Área de Ciências 

Humanas. Para acessá-las, digite:  

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=1249  

  

• Série de 3 Videoaulas sobre “Filosofia Africana”, com o Prof. Ms. Edson 

Eduardo Ramos da Silva, que abordam assuntos sobre a discussão da 

legitimidade do discurso, a questão do Conhecimento e indicações bibliográficas. 

Esse material pode subsidiar as atividades dos Professores de Filosofia e de 

História. Para acessá-las, digite: 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8586  

Contamos com sua colaboração para construirmos uma sociedade mais ética e 

respeitosa, 

 

 

Atenciosamente, 

PCNP Silvia Miguel de Paula Peres 
Projetos Especiais 

Núcleo Pedagógico 
 
 

De Acordo, 

Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 
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