Rede nº 580/21
Data: 27/08/2021
Assunto: CONSTRUÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA EDUCAÇÃO
ANTIRRACISTA

Senhores Diretores;

A Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado
de São Paulo (EFAPE), com vista à qualificação e ao aprimoramento da prática
docente na perspectiva de uma Educação Antirracista, promoverá ações
formativas, a fim de garantir uma política educacional que reconheça e valorize
as diferenças e diversidades étnico-raciais afro-brasileiras, africanas e
indígenas, no âmbito sociocultural, de historicidades e de construção de
conhecimentos.
Assim,

para

que

as

ações

tenham

potencial

de

engajar

docentes

no

desenvolvimento de competências imprescindíveis para implementação das
Leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08, a EFAPE acredita na importância da
participação de profissionais da Rede, com notórios conhecimentos e práticas na
temática, no processo de construção de formação e de materiais pedagógicos.
É pelo zelo à temática e ao reconhecimento da excelência do que já é realizado na
Rede Estadual de Ensino que gostaríamos de convidar os(as) docentes a participar
deste processo de construção conjunta de ações para uma Educação Antirracista.
Sobre a participação
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O trabalho consiste, com base na Resolução SE 62, de 11-12-2017, artigo 16, na
participação de grupo de pesquisa e estudo com o objetivo de contribuir para o
processo de construção de materiais administrativos/pedagógicos e de ações
formativas. Serão 16 profissionais selecionados(as) e, por meio de convocação
dos servidores, a participação destes(as) ocorrerá da seguinte forma:

Carga horária semanal
Um dia por semana pelo período de 6 horas diárias.

Local
Trabalho remoto.
Construção de materiais para cursos
Curso Trilha Antirracista [Trio Gestor]
Atividade

Descrição

Profissionais

Módulo comum a todos,
Construção de conteúdo com
para módulo comum

conceitos

fundamentais

gerais
para

o

letramento racial.

6 profissionais

Módulo comum a todos, (dois para cada perfil)
Construção de conteúdo com
para módulo comum

conceitos

fundamentais

gerais
para

o

letramento racial.
Curso Trilha Antirracista [Trio Gestor]
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Atividade

Descrição

Profissionais

Módulo comum a todos,
Construção de conteúdo com
para módulo comum

conceitos

fundamentais

gerais
para

o

letramento racial.
Parte

específica

para

professores de cada área
do conhecimento (Ciências
Humanas,

Linguagens,

Ciências da Natureza e
Matemática)

e

professores

para

polivalentes

Construção de conteúdo (Anos Iniciais do Ensino
de

módulos

para

cada Fundamental).

área do conhecimento

estudos

de

Foco

10 profissionais
(dois para cada área)

em

práticas

antirracistas e atividades
“mão na massa”, a partir
do

trabalho

com

os

componentes curriculares
e em articulação com a
BNCC

e

Currículo

em

Ação.
Recomendações
Curso para o Trio Gestor
● Preferencialmente já tenha atuado como diretor de escola, vice-diretor de
escola ou professor coordenador;
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● Preferencialmente tenha conhecimento sobre a temática e experiência
com práticas pedagógicas ou ações formativas.
Curso para Professores
● Preferencialmente tenha conhecimento sobre a temática e experiência
com práticas pedagógicas ou ações formativas.
Para participar da seleção, é preciso preencher o formulário de inscrição no link
https://forms.gle/WaywvZM8UNBimGk88 até o dia 3 de setembro de 2021.
Em caso de dúvidas entrem em contato com os PCNP Cassio Felix nos respectivos
e-mails e telefones: e-mail: cassiooliveira@prof.educacao.sp.gov.br, fone: 2209-9857.

Atenciosamente,

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade
Dirigente Regional de Ensino
Diretoria de Ensino - Região Norte 2
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