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Esperamos encontra-lá/o com saúde, especialmente protegida/o dos problemas causados por essa
pandemia.
Com o intuito de auxiliá-los quanto ao trabalho a ser desenvolvido no primeiro semestre do ano letivo de
2021, no que se refere às modalidades educacionais, atendimentos e temáticas, entre elas a Educação
para a Diversidade de Gênero.
Solicitamos que se aproprie do texto do Documento e compartilhe com seus professores e professoras das
unidades escolares para que possam considerar durante o planejamento, elementos para a promoção da
temática da Diversidade de Gênero no primeiro semestre.
Sempre bom lembrar, que trabalhar com a pluralidade existente na escola enriquece a vivência, o
aprendizado e o desenvolvimento sociocultural da comunidade escolar. Para tanto, as estratégias
educacionais devem contemplar a diversidade de sujeitos, respeitando suas especificidades ao mesmo
tempo em que lhes é garantido o direito à educação básica equânime e de qualidade. Além da temática
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Diversidade Sexual e de Gênero, o documento apresenta subsídio para as escolas de outras especificidades
que também fazem parte da rede.

Segue o link para acesso:
Documento Orientador "Planejamento 2021: Apoio às Modalidades, Atendimentos e Temáticas" .

Desejamos um ótimo trabalho no Planejamento, bem como durante esse novo ano letivo que inicia.
Esperamos estar mais próximos e poder compartilhar as experiências e apoiar ainda mais, no
desenvolvimento da Temática nas unidades escolares.
Caso existam quaisquer dúvidas, entre em contato conosco através dos telefones 34919215 Alair,
supervisora ou 34919243 Sucelaine, PCNP

Atenciosamente,

Responsável:

Sucelaine Staianov
PCNP Sociologia e Filosofia
De acordo:

Selma Alconche de Oliveira
Responsável pelo NPE
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