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SECRETARIA ESCOLAR DIGITAL – IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 

COMO “QUILOMBOLA” 

 

PERGUNTAS FREQUENTES 

 

A Educação Escolar Quilombola (EEQ) foi instituída na Secretaria de 

Estado da Educação (SEE) a partir de 2011. O Núcleo de Inclusão 

Educacional (NINC) é o responsável pela formulação e implementação de 

ações voltadas para a Educação Escolar Quilombola, Educação Escolar 

Indígena, Educação para as Relações Étnico-Raciais, Educação para a 

Diversidade Sexual e de Gênero, Educação nas Prisões, Educação do 

Campo, Populações Imigrantes, Atendimento Socioeducativo e Populações 

itinerantes. 

 

1 – O que é uma pessoa quilombola? 

É a pessoa que, morando ou não em um quilombo, se identifica com a 

cultura quilombola. Ela pode estar matriculada em qualquer etapa da 

Educação Básica, bem como na Educação de Jovens e Adultos (EJA).   

 

2 – O que é uma comunidade quilombola? 

São grupos étnico-raciais definidos por auto atribuição, com trajetória 

histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com 

presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à 

opressão histórica. Essas comunidades podem ser rurais ou urbanas e são 

mais conhecidas como quilombos. 

 

3 – O que é Educação Escolar Quilombola? 

É uma modalidade de ensino instituída através da Resolução CNE/CEB nº 

8 de 2012. As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar 

Quilombola orientam como deve ser regulada a educação nas escolas 
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localizadas dentro dos quilombos e as escolas que recebem alunos 

quilombolas. 

 

4 – O que é uma escola quilombola? 

São escolas que atendem alunos quilombolas, e estão localizadas dentro 

dos quilombos. 

 

5 – O que é uma escola com demanda quilombola? 

São escolas que atendem alunos quilombolas, mas que se localizam fora 

do território das comunidades. Os alunos quilombolas ingressam nessas 

escolas principalmente quando, por exemplo, ingressam no Ensino Médio 

ou Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Até o momento, foram 

identificadas 14 escolas com demanda quilombola, presentes em 07 DER: 

Apiaí, Caraguatatuba, Itapeva, Jundiaí, Registro, São Roque e Votorantim.  

 

6 – Onde estão as escolas quilombolas? 

No Estado de São Paulo há 23 escolas quilombolas, sendo 03 estaduais – 

EE Bairro Bombas, no município de Iporanga, EE Cangume, no município 

de Itaóca, ambas pertencentes à jurisdição da Diretoria de Ensino 

Regional Apiaí e EE Maria Antonia Chules Princesa, em Eldorado, 

pertencente à jurisdição da Diretoria de Ensino Regional de Registro. As 

demais 20 escolas são dos sistemas municipais.  

 

7 – Qual a importância de identificar o aluno como quilombola no 

Sistema Escolar Digital (SED)? 

Mapear as demais escolas que atendem este público, para que a 

Secretaria de Estado da Educação (SEE) possa ter um número real de 

quantas pessoas que se declaram quilombola estão estudando na rede. 

Com isso, fica mais fácil pensar políticas públicas de acordo com o 

especificado nas Diretrizes Curriculares da Educação Escolar Quilombola. 

 



 
 
 
 

 
 3 

8 – Como identificar um aluno quilombola no momento do 

cadastro? 

A identificação do aluno quilombola será realizada por meio de auto 

declaração, no caso dos alunos maiores de idade, ou por declaração dos 

pais ou responsáveis, no ato da matrícula ou rematrícula, para os 

menores de idade. 

 

9 – Como cadastrar o aluno quilombola na SED? 

Vide Documento Orientador CGEB nº 12/2014. 

 

10 - Como devo proceder se não tiver comunidade quilombola 

próxima da escola em que atuo e um aluno for se matricular e 

disser que é quilombola?  

Deve-se cadastrar esse aluno como quilombola, pois se ele se identifica 

com este grupo cultural este posicionamento não deve ser questionado.  

 

11 - Uma vez que o aluno se declarar (ou for declarado) como 

quilombola, ainda assim devo perguntar a sua raça/cor?  

Sim. O fato dele se declarar quilombola não significa que, 

automaticamente, vá se declarar negro. Embora a maioria dos 

quilombolas seja de origem negra, poderão existir quilombolas que não se 

declarem negros, devido à miscigenação ocorrida ao longo dos anos.  

 

12 – Cadastrei o aluno como quilombola e depois identifiquei que 

ele não era, como fazer a alteração na SED? 

A escola deve entrar no sistema de cadastro desse aluno e desmarcar a 

opção “quilombola”. As alterações (inserção ou retirada) de dados dos 

alunos no sistema de cadastro podem ser realizadas em qualquer época 

do ano. 

 

https://drive.google.com/file/d/1WPXfVJ8Z6kHEWe_If7iLstxVR8sAixKM/view?usp=sharing
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13 – Com quem eu posso esclarecer dúvidas sobre alunos 

quilombolas ou a Educação Escolar Quilombola, nas Diretorias 

Ensino?  

As DE que possuem escolas quilombolas ou com demanda quilombola, 

contam com um Professor Coordenador de Núcleo Pedagógico (PCNP) e 

um Supervisor de Ensino interlocutor da Educação Escolar Quilombola. 

Nas Diretorias de Ensino em que não há sob sua jurisdição comunidade 

quilombola, o PCNP e o Supervisor de Ensino interlocutor de Educação 

para as Relações Étnico-Raciais poderão auxiliar em questões referentes a 

alunos quilombolas. Estes profissionais são responsáveis pela 

implementação das leis 10.639/2003 e 11.645/2008, que institui a 

obrigatoriedade do ensino da história e culturas indígenas, cultura 

africana e afro-brasileira, do qual as comunidades quilombolas fazem 

parte.  

 

 


