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Com objetivo de fomentar a discussão sobre o dia Internacional da mulher nas escolas 

estaduais; aprofundar a discussão sobre a participação feminina nos mais diversos 

campos da ciência, política, esportes, artes e outras áreas de atuação; promover a 

discussão acerca da importância da Lei Maria da Penha (Lei Federal nº 11.340, de 7 de 

agosto de 2006) e sua necessidade diante dos diversos casos de violência doméstica e 

feminicídio em nosso país, recomendamos que as escolas promovam no mês de março 

ações de conscientização e mobilizem sua comunidade escolar (estudantes, professores, 

funcionários e pais) para que o tema seja debatido nas mais diversas instâncias. Neste 

sentido, sugerimos que: 

 

1. Abordagem do tema, tendo em vista o Currículo Paulista para os Anos Iniciais 

e Finais e Currículo Oficial para o Ensino Médio; 

2. Realização de ações de sensibilização, conscientização e preventivas 

envolvendo estudantes e comunidade escolar. 

 

Esta proposta pode e deve ser incrementada de acordo com a diversidade de contextos 

e identidade das Unidades Escolares da Diretoria de Ensino e das atividades que já estão 

em desenvolvimento (projetos e Eletivas). Destacamos a importância do envolvimento 

do grêmio, da Associação de Pais e Mestres, bem como dos parceiros de cada U.E. 

 

Cronograma de Ações nas Unidades Escolares:   

 

Datas Ações previstas 

 

02/03 

 Divulgação no site da Diretoria de Ensino Região Piracicaba 

(rede) sobre a campanha. 

 

03 a 05/03 

 Repassar as informações em ATPC para socializar o trabalho 

e buscar parcerias com os professore/comunidade local; 

 Elaboração de um plano de ação (interdisciplinar) tendo em 

vista as legislações vigentes nacional e internacional. 



 

 

09 a 20/03 

 Trabalhar o tema em sala de aula com os estudantes visando 

o desenvolvimento de ações de conscientização e combate à 

violência contra a mulher. Realizar registros fotográfico e/ou 

vídeo das atividades desenvolvidas pelos alunos; 

Sugestão: Painel explicativo, folder, painel de fotos, maquetes, 

dramatização, produto educomunicativo, banner, paródias, 

esquetes, quiz etc  

 

24 a 26/03 

 Socialização em ATPC para a equipe escolar das atividades e 

experiências desenvolvidas durante o processo através de 

relatos, registros fotográficos e/ou vídeo (replicabilidade das 

boas práticas) 

 Elaboração de relatório (plano de ação e breve descrição das 

atividades realizadas) 

 

30 a 03/04 

 Envio do relatório e registros fotográficos e/ou vídeos e/ou 

produção dos alunos para a Diretoria de Ensino Região de 

Piracicaba Núcleo Pedagógico. Enviar em PPT ou Word com 

legenda nas fotos ou desenhos feitos pelos estudantes. 

 acalazans@professor.educacao.sp.gov.br  

 

  

 

Com objetivo de iniciar as discussões sobre o tema, seguem dois vídeos que podem ser 

utilizados para sensibilizar a comunidade escolar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GBU-nJNlnd0 - STJ Cidadão #256 - A vida de Maria 

da Penha 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2OfE8iZY4-E - Panorama | 12 anos da Lei Maria da 

Penha | 07/08/2018 

 

Atenciosamente 

André Calazans 
 

 

De acordo 
 

 

Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 
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