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Governo do Estado de São Paulo 
Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

27/04/2022 

 

REDE Nº 062      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA NO 
ÂMBITO DAS DIRETORIAS DE ENSINO E UNIDADES ESCOLARES 
 

Caros (as) Diretores (as) Escolares, Vice-diretores (as) e Professores (as) Coordenadores (as), 

apresentamos neste documento, algumas orientações para o fortalecimento das ações 

Antirracistas nas escolas públicas de jurisdição da “DER Santo André”.  

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, vem desenvolvendo ações de letramento e 

formação dos profissionais da pasta para uma Educação Antirracista, cujo objetivo está na 

construção de saberes coletivos que possam facilitar e articular o atendimento à Lei nº 10.639 

de 09 de janeiro de 2003 ( L10639 (planalto.gov.br)), atualizada pela Lei nº 11.645 de 10 

março de 2008  (L11645 (planalto.gov.br)), na atuação das equipes escolares e de suporte 

pedagógico das Diretorias Regionais de Ensino, bem como do Programa de Melhoria e da 

Convivência e Proteção Escolar – CONVIVA SP.  

Para estabelecermos critérios quanto às tratativas e limites da atuação da escola enquanto 

instituição promotora da cidadania e defensora dos direitos humanos, é necessário 

retomarmos alguns aspectos já sabidos por todos nós, mas que precisam de fortalecimento e 

replicabilidade cotidianos:  

Como referência, indicamos a Cartilha: São Paulo contra o Racismo – Aspectos legais e 

ações afirmativas, disponível em: estatuto ok.indd (justica.sp.gov.br), uma iniciativa da 

Secretária da Justiça e Cidadania, a partir da Coordenadoria de Políticas para a População 

Negra e Indígena. O documento, apresenta a legislação vigente e alguns aspectos que 

corroboram com a importância da realização de atividades e ações escolares preventivas e de 

promoção da equidade racial nos diversos ambientes de aprendizagem. Entre eles 

destacamos:   

• Necessidade de letramento para uma Educação Antirracista;   

• Ampliação do repertório sobre racismo a partir de teóricos e teóricas negros e 

afrodescendentes;   

• Cuidado com a apropriação do lugar de fala;   

• Uso e reprodução de expressões inadequadas, pejorativas e reforçadoras de preconceito;   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm#%3A~%3Atext%3DLEI%20No%2010.639%2C%20DE%209%20DE%20JANEIRO%20DE%202003.%26text%3DAltera%20a%20Lei%20no%2C%22%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm
https://justica.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/02/Cartilha-Sao-Paulo-contra-o-Racismo-1.pdf
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• Cuidado com piadas racistas;   

• Uso de ditados populares que inferiorizam, marginalizam, ferem e desrespeitam a população 

negra e afrodescendente;   

• Reprodução de estigmas sociais;   

• Comportamento baseado em convicções pessoais e impressões em detrimento dos fatos;   

• Desrespeito às expressões de cultura ancestral como hábitos e costumes;   

• Diminuir os efeitos do racismo sobre a vítima alegando desconhecimento da lei;   

• Amenizar as sanções aos agentes públicos por imaterialidade;   

• Negligenciar o assunto, abordando-o como algo pontual.  

Para além do exposto, é dever do Estado e da sociedade garantir a igualdade de 

oportunidades, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, independentemente da etnia ou da cor 

da pele, o direito à participação na comunidade, especialmente nas atividades políticas, 

econômicas, empresariais, educacionais, culturais e esportivas, defendendo sua dignidade e 

seus valores religiosos e culturais.   

Como forma de apoiar o trabalho de acompanhamento de possíveis casos de racismo nas 

escolas e Diretorias de Ensino, a Secretaria da Educação a partir do Programa de Melhoria 

da Convivência presta suporte e orientação no que tange a mediação, acolhimento e 

encaminhamento que se fazem necessários, uma vez que calar-se frente às expressões de 

racismo é posicionar-se favorável à violência. Importante salientar que não cabe à aos 

agentes públicos da educação “julgar” se houve racismo ou não, e sim, buscar dentro de sua 

própria esfera, apoiar, amparar, acompanhar, apurar e aplicar as sanções cabíveis para cada 

caso.  

 

 

 

 

Valdir Oliveira – PCNP - História 

                                     Núcleo Pedagógico 
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ASSUNTO 02: PLANOS DE AULA DO ENSINO MÉDIO 
 

Nos dias 1 e 5 deste mês de abril foram realizados encontros formativos sobre o Novo Ensino 

Médio, com o tema “Do MAPPA ao Plano de Aula”. 

 

 
 

Nestas datas ficou acordado que todas a escolas de Ensino Médio enviariam para a Diretoria de 
Ensino de Santo André dois planos de aula, de qualquer componente curricular, do Ensino Médio, 

pelo e-mail destanpe@gmail.com. 
 

Comunicamos que, infelizmente, tivemos problemas com esse endereço eletrônico, mas já foi 
devidamente restaurado e está em seu pleno funcionamento. 
Devido a este evento, pedimos a gentileza às escolas para reenviarem, para o referido e-mail, 

os planos de aula. 
 

Solicitamos às escolas que ainda não o fizeram que aproveitem essa oportunidade. 
O prazo previsto para este envio é 6 de maio de 2022. 
Em caso de dúvida, entre em contato através do telefone 4422-7528 

 

 

 
Cristina Chacur – PCNP Matemática 

                                     Núcleo Pedagógico 
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ASSUNTO 03: ENCONTRO DE GRÊMIOS ESTUDANTIS ANOS INICIAIS 
 

Senhor Diretor 

O Dirigente Regional de Ensino convoca o Vice Diretor e/ou POC responsável pelo Grêmio 
Estudantil das escolas estaduais (Anos Iniciais) e convida três (3) integrantes da Equipe de 

Coordenação Gremista para 1º Encontro Grêmio Estudantil Anos Iniciais no formato presencial 
conforme segue abaixo: 

Data: 29/04/2022 (sexta-feira) 

Horário: 8h30-10h30 

Público-alvo: 3 integrantes do Grêmio Estudantil e o Vice diretor ou POC (Professor Orientador 

de Convivência) 

Local: Diretoria de Ensino da Região de Santo André 

R. das Figueiras, 1245 – Bairro Jardim – Santo André 

Quaisquer dúvidas entrar em contato com a PCNP-Solange Bailão pelo telefone 4422-7064. 

 

 

 

 
Equipe dos Colegiados 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 


