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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 287/2022 

Data: 10/05/2022 

Assunto: Prêmio Educar para a Igualdade Racial e de Gênero 2022 
 

 

Prezados gestores,  

Com muita satisfação, informamos que estão abertas as inscrições para o 

“Prêmio Educar para a Igualdade Racial e de Gênero 2022” 

Se você é professor (a), diretor (a) ou coordenador (a) participe da 8º edição do 

Prêmio Educar para a Igualdade Racial e de Gênero, iniciativa que identifica, apoia 

e difunde boas práticas pedagógicas e de gestão escolar na promoção da equidade 

racial e de gênero no ambiente escolar.  

As inscrições podem ser feitas pelo site do Prêmio, até o  
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dia 21 de maio de 2022. 

Podem participar, professores que estejam em atividade nas diferentes etapas 

da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental (incluindo EJA) e 

Ensino Médio (incluindo EJA)) e de todas as Modalidades de Ensino, tais como: 

Educação de Jovens e Adultos; Educação Escolar Quilombola; Educação Indígena; 

Educação Profissional e Tecnológica; Educação Especial e Educação à Distância; e 

gestores de escolas (diretoras/es e coordenadoras/es pedagógicas/os) que estejam 

em atividade na Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental (incluindo 

EJA) e Ensino Médio (incluindo EJA) e de todas as Modalidades de Ensino 

(Educação de Jovens e Adultos (EJA); Educação Escolar Quilombola; Educação 

Indígena; Educação Profissional e Tecnológica; Educação Especial e Educação à 

Distância). 

O Prêmio, que faz parte do Programa de Educação do CEERT (Centro de 

Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades), existe desde o ano 2000 e 

busca identificar, apoiar e dar visibilidade às práticas pedagógicas focadas na 

conquista de equidade e igualdade étnico-racial e de gênero na Educação Básica, 

desenvolvidas por professores e gestores em todos os níveis e modalidades de 

ensino da educação básica, nas cinco (5) regiões geopolíticas do país. 

Entre 2002 a 2016 realizou sete edições, período em que identificou e 

cadastrou cerca de 3 mil experiências de práticas pedagógicas promotoras da 

igualdade racial e de gênero, premiando 200 experiências de ensino e gestão 

escolar, consideradas exemplares na construção de equidade e igualdade étnico-

racial e/ou de gênero nas salas de aula. 

Os projetos premiados contribuíram para suas escolas tornarem-se referências 

no processo inaugural da implementação da Lei 10.639/2003, principal marco dessa 

https://ceert.org.br/premio-educar
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conquista dos movimentos sociais negros aliados aos demais movimentos 

democráticos e libertários. 

Não percam a chance de ter seu trabalho reconhecido e concorrer a 

premiações.  

Solicitamos ampla divulgação. 

SERVIÇO 

Prêmio Educar para a Igualdade Racial e de Gênero 2022 

Inscrições: https://premioeducar.ceert.org.br/register 

Período para inscrição: até 21 de maio de 2022 

Quem pode participar: Professores e gestores escolares 

Consulte aqui o Edital para mais informações. 

Acesse algumas publicações produzidas ao longo das 7 edições do Prêmio Educar. 

Atenciosamente,  

 

 

 

 

Responsável: 

Sucelaine Staianov 

PCNP Sociologia e Filosofia 

 
De acordo: 

Edivilson Cardoso Rafaeta 

Dirigente de ensino de Capivari 
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