
 

 TÍTULO  DATA  HORÁRIO 

O papel da escola na luta pela igualdade de 
direitos 

12/03/2020 9h30 às 12h 

 

 ÓRGÃOS 

EFAPE | COPED | DPSP | COMESP 
 

 VIDEOCONFERENCISTAS 

 Adriano Biajone – Equipe Técnica do Centro de Inclusão Educacional (CINC) 
 Dra. Rafaela Caldeira – Juíza – Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência 

Doméstica e Familiar do Poder Judiciário do Estado de São Paulo (COMESP) 
 Dra. Paula Sant Anna M. Souza – Defensora Pública do Estado de São Paulo 
 Laís Modesto – Diretora do Centro de Inclusão Educacional (CINC) 
 Viviane Cardoso – Equipe Técnica – CEFAF 
 Cristina Noguerol – Diretora do CRE Mario Covas 
 Liliane Costa – Diretora do Centro de Inovação 

 

 OBJETIVO(S) 

 Orientar as escolas a ampliar o conhecimento da Lei nº 11.340/06 – Lei Maria da Penha, 
disseminando e enraizando seus fundamentos com estudantes da rede pública estadual de 
ensino e na comunidade, além de fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a 
promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas em 
todos os níveis. 

 

 PÚBLICO-ALVO 

Nas salas de videoconferência: 

 01 PCNP interlocutor do Programa Escola da Família;  
 01 PCNP interlocutor da temática de Diversidade Sexual e Gênero; 
 01 Supervisor interlocutor da temática de Diversidade Sexual e Gênero;  
 Diretor do Núcleo Pedagógico. 

Por Streaming (Convite) 

 Vice-Diretor 
 Professor Coordenador 

www.rededosaber.sp.gov.br 
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http://www.rededosaber.sp.gov.br/


 

 
 

 LOCALIDADE(S) 

Todas as diretorias de ensino. 

 

 CONTAGEM DE PÚBLICO 

Esse procedimento é muito importante para o acompanhamento das atividades locais. Solicitamos 
especial apoio da diretoria de ensino para que um representante local, presente na atividade, envie 
essa informação via WhatsApp para o número que será informado durante a VC.  

Importante: Enviar por SMS ou e-mail apenas na impossibilidade de uso do WhatsApp. 
 


