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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 572/2021 

Data: 10/09/2021 

Assunto: Formulário de pesquisa para o levantamento de práticas na perspectiva da 

educação das relações étnico-raciais 
 

Prezados gestores, 

Em apoio a uma educação antirracista, e como encaminhamento para aprofundar as discussões 

sobre a temática e sobre uma educação a serviço da valorização da diversidade, do 

reconhecimento das diferenças e da afirmação de identidades e de historicidades, a EFAPE - 

Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São 

Paulo solicita que as escolas  preencham o formulário de pesquisa para o levantamento de 

práticas na perspectiva da educação das relações étnico-raciais. Com o objetivo de conhecer, 

mapear e valorizar essas ações e aprofundar as discussões realizadas na formação Trilha 

Antirracista, esse formulário permitirá compreender os avanços e as potencialidades, levando em 
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consideração os desafios da nossa rede estadual. (Re)conhecer o que já foi realizado - ou está 

sendo - é de fundamental importância para que possamos, em momentos oportunos, dar 

visibilidade a esses trabalhos, e deste modo, ofertar diálogos, formações e/ou orientações 

assertivas e direcionadas, bem como subsidiar as ações formativas tanto no âmbito da DER quanto 

da SEDUC. 

O link para preenchimento é: https://forms.gle/oJE1uuxrFX2bzQeG9 

Importante: 

É possível inserir arquivos de vídeo com depoimentos e evidências ou fotografias. Só serão aceitos 

vídeos de até 2 (dois) minutos ou até 2 (duas) fotografias. 

Cada formulário é destinado para uma ação. Caso haja mais de uma ação, deve ser preenchido 

um novo formulário 

Solicitamos o preenchimento do formulário até o prazo final de 16/10/2021 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Responsável: 

Patrícia Quagliato 

PCNP de Tecnologia Educacional 

 
De acordo: 

Késia Lilena Stefanini da Mata 

PCNP responsável pelo NPE 
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