GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE CAPIVARI

COMUNICADO
Solicitado por: NPE
Autorizado: Dirigente Regional de Ensino
Transmitido: NIT
Comunicado: 102/2022
Data: 15/02/2022
Assunto: 8ª edição do Concurso sobre a Lei Maria da Penha da Câmara dos Deputados
(Inscrições até 18/02)

Prezadas/os Gestoras e Interlocutores/as da Educação para a Diversidade Sexual e
de Gênero.

A Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, por meio da Procuradoria da
Mulher, em parceria com o Banco Mundial e o Facebook, lançou a :
“8ª edição do Concurso sobre a Lei Maria da Penha, com inscrições abertas até
18/02/2022”,
que tem por objetivo estimular o debate entre estudantes sobre a importância da
prevenção à violência doméstica e familiar.

Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP
Telefone: (19) 3491-9200
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br

A edição do concurso tem como foco a produção de vídeos curtos, a serem
produzidos por estudantes do Ensino Médio, com idade entre 14 e 18 anos,
estimulando assim atividades pedagógicas e audiovisuais de cunho educativo em
escolas públicas e particulares.
As obras devem ter duração mínima de 15 segundos e máxima de um minuto,
incluindo créditos finais, que deverão conter, obrigatoriamente, título da obra, nome
do/a autor/a do vídeo, nome do/a professor/a orientador/a, nome da escola, cidade e
UF.
Neste ano, o tema do concurso é “15 anos da Lei Maria da Penha: como a

Educação pode ajudar a prevenir violências contra as mulheres”.
O edital com informações sobre os procedimentos de participação e a premiação
pode ser acessado no link:
Concurso de Vídeos Lei Maria da Penha — Portal da Câmara dos Deputados (camara.leg.br)

Profissionais da educação e estudantes podem acompanhar as redes sociais do
concurso nos seguintes endereços:
Concurso Lei Maria da Penha (@concursoleimariadapenha) • Fotos e vídeos do Instagram
(20+) Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados | Facebook
Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados - YouTube

Solicitamos o amplo compartilhamento da informação com toda a comunidade
escolar, para garantir a participação de nossos/as estudantes.
Atenciosamente,

Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP
Telefone: (19) 3491-9200
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br

Responsável:

Sucelaine Staianov
PCNP Sociologia e Filosofia
De acordo:

Edivilson Cardoso Rafaeta
Dirigente de ensino de Capivari

Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP
Telefone: (19) 3491-9200
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br

