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Circular nº 09/2020 - NPE 

Osasco, 21 de janeiro de 2020. 

Senhores(as) Gestores(as) 

ASSUNTO: Planejamento 2020 – Educação para as Relações Étnico Raciais 

Levando em consideração as Leis nº 10.639/03 e 11.645/08 que estabelecem a obrigatoriedade do 

ensino da História e cultura afro-brasileiras, africana e indígenas nas escolas, o Dirigente Regional de 

Ensino solicita que as ações de planejamento escolar no ano de 2020 contemplem a temática de forma ampla 

e sejam registradas nos Planos de Ensino, conforme currículo de cada área. 

Para facilitar a articulação do ERER com o currículo, solicita às equipes gestoras a indicação de um 

professor de sua Unidade Escolar que será o Interlocutor de Diversidades em sua escola. O Professor 

Interlocutor de Diversidades será responsável pela articulação das ações de Diversidade em sua Unidade 

Escolar, incluindo ERER e outras diversidades. Este professor receberá da equipe responsável pelo ERER da 

Diretoria de Ensino toda a capacitação e orientação para auxiliá-lo neste processo. Para a escolha da figura 

deste professor, os gestores deverão atentar para o seguinte perfil: 

• ter disposição e vontade para trabalhar com os temas referentes ao ERER e demais marcadores 

sociais; 

• ter disponibilidade para convocações; 

• possuir bom relacionamento entre os pares para trabalho em equipe. 

A indicação do nome do professor deverá ser feita até dia 10/02/2020, por meio de preenchimento do 

formulário no endereço eletrônico https://forms.gle/xXKmbmoKZr1RLLL19 .  

Salienta que os “Planos de Ação de ERER” serão construídos em conjunto durante a Orientação 

Técnica prevista para fevereiro e depois discutido com toda a equipe escolar, para adequação às 

especificidades de cada unidade escolar.  

 Atenciosamente, 

Elza Sampaio  

RG 8.497.507-6 

Diretora do Núcleo Pedagógico 

 

William Ruotti 

RG 27.266.156-9 

Dirigente Regional de Ensino 
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