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PROJETO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: ESCOLA VERA CRUZ

O Projeto para as Relações Étnico-Raciais do Vera realiza ações contínuas no 
ambiente escolar de combate ao racismo estrutural, por meio do letramento 
racial e da sensibilização da comunidade, da valorização da cultura e história 
afro-brasileiras e indígenas no currículo, e do aumento da representatividade ne-
gra e indígena entre estudantes, educadores e gestores. Com isso, o Projeto busca 
contribuir para transformar a situação histórica de segregação e desigualdade 
social criada pelo racismo rumo à construção de uma sociedade efetivamente 
democrática.

O aumento da representatividade dos estudantes se dá por meio de um Pro-
grama de Bolsas de estudo na Escola Vera Cruz. As bolsas contemplam, além 
da mensalidade escolar, auxílio financeiro de permanência para alunos pretos, 
pardos e indígenas de baixa renda. O Programa de Bolsas é custeado pela Escola 
Vera Cruz e por recursos captados com a comunidade, por meio de doações. 

O aumento da presença negra e indígena dentro das escolas de maioria branca 
proporciona novos aprendizados para o espaço escolar, desconstrói a normati-
zação do branco como “homem universal” e propicia a conscientização sobre 
a branquitude — avanços imprescindíveis no combate ao racismo estrutural. 
Tal movimento precisa acontecer em todos os lugares, principalmente na rede 
privada de ensino. E não seria diferente no Vera, uma instituição educacional 
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particular de excelência, que tem como um dos pilares de seu projeto político-
-pedagógico a valorização da diversidade.

O trato pedagógico da diversidade, sobretudo a racial, é um direito de todos e 
um dever das escolas que visam contribuir para a formação cidadã em um país 
democrático. Além da aplicação das  Leis 10.639  (2003) e  11.645  (2008),  que 
tornam obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena, 
é fundamental valorizar a presença e a cultura não branca no corpo docente 
e discente, bem como no currículo e nas práticas pedagógicas, de forma trans-
versal. Na educação antirracista, o fortalecimento de identidades é, portanto, um 
princípio que pressupõe a compreensão de que não podemos homogeneizar 
os conteúdos escolares tomando por base apenas uma perspectiva étnica, uma 
“única história”. A diversidade étnica nos currículos implica debater fenômenos 
históricos, políticos, econômicos e sociais do etnocentrismo e do racismo. Tratar 
da diversidade e da diferença implica posicionar-se contra todas as formas de 
dominação.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm
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PROJETO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: ESCOLA VERA CRUZ

objetivos
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Objetivos gerais
Construir, consolidar e propagar a cultura e a educação antirracista na comuni-
dade Vera Cruz; e formar profissionais comprometidos com a causa da educação 
antirracista em seus espaços de atuação, contribuindo para o enfrentamento do 
racismo estrutural no país.

OBjetivos especíFIcos
	y Letramento e sensibilização sobre a questão racial para a comunidade escolar, 

incluindo famílias, alunos e profissionais da Escola e do Instituto Vera Cruz.

	y Construção de um currículo multicultural por meio da valorização da história 
e cultura afro-brasileiras e indígenas.

	y Aprimoramento de práticas pedagógicas que desconstruam a normatização 
do branco como “homem universal”, propiciando a conscientização sobre 
questões raciais como a branquitude, as diferentes matrizes de conhecimento, 
as diferentes identidades raciais e a construção de representações positivas 
de si por parte de todos os alunos.
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	y Implementação de políticas afirmativas de contratação de funcionários, visan-
do o aumento da representatividade de profissionais pretos, pardos e indíge-
nas nas equipes administrativas e entre professores e gestores. 

	y Aumento da representatividade negra e indígena no corpo discente, entre 
outras ações, com o Programa de Bolsas.

	y Articulação com grupos afins ao tema da educação e cultura antirracistas 
na sociedade e participação em eventos e iniciativas que pautem o debate 
público no País.



pilares
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	y Escola como projeto de uma sociedade democrática. 

	y Representatividade racial e social em todos os espaços. 

	y Diversidade como condição para aprendizagem.

	y Formação de pessoas com conhecimento e coragem  
para transformar realidades.

Compromissos com uma  
educação antirracista

	y Assumir que existe uma educação racista.

	y Comprometer-se com a reeducação da população branca de classe média e 
média alta.

	y Destacar a pluralidade de vozes que foram silenciadas ao longo da história.

	y Enfrentar o mito da democracia racial.
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	y Considerar a escola como um lugar de enfrentamento ao racismo, fazendo 
inúmeras análises, de modo a evitar a reprodução de padrões e discursos 
viciados.

	y Instituir um processo coletivo permeado por conflitos, contradições, reflexões 
e novas aprendizagens capazes de impulsionar a transformação.

	y Enfrentar a desconstrução da branquitude como modelo único e ideal de 
humanidade.

	y Interditar o viés assistencialista, que reafirma o lugar de superioridade da 
branquitude, negando o lugar de sujeitos às pessoas negras e indígenas.

	y Considerar a inclusão de pessoas negras e indígenas como um direito, e não 
um benefício a elas concedido por benevolência, altruísmo ou filantropia. 

	y Intervir com ações afirmativas nos processos para assegurar a isonomia, pois 
a igualdade em uma sociedade atravessada pelo racismo reproduz e perpetua 
a estrutura vigente.   

	y Criar espaços de confiança e gestão democrática ancorados na ideia de for-
mação contínua de toda comunidade.
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	y Vincular-se a redes, movimentos, instituições do território e ações do po-
der público para criar condições políticas de transformação para além da 
escola.

	y Assumir o cotidiano como dimensão política na qual se dão as transformações.

	y Compreender letramento racial como práticas sociais e vivência de novas rela-
ções, ampliando o acesso a outros legados de referência e tensionando as fron-
teiras da segregação para criar oportunidades novas de diálogo e construção.



dimensões de 
atuação do projeto  

e suas ações
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1. 1. 
Sensibilização e letramento racial  
da comunidade escolar 

Promoção de encontros e implementação de estratégias para o letramento racial 
de toda a comunidade Vera Cruz, incluindo gestores, professores, funcionários, 
famílias e estudantes da Escola e do Instituto.

Ações e instâncias responsáveis
Grupo Guardião:

	y Implementação da autoavaliação participativa; e

	y acompanhamento do plano de ação da autoavaliação participativa. 
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Comitê de Diversidade:

	y Contribuição à indicação de bibliografia para a formação dos membros da 
comunidade escolar e do Instituto;

	y organização de encontros de discussão e reflexão a partir da bibliografia; e

	y convite a autores para discutirem temas estruturantes da educação antirracista.
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2.2.
Representatividade racial entre  
as equipes da Escola 

Ações afirmativas para contratação, permanência e promoção, voltadas para o 
aumento da referência não branca entre professores, corpo diretivo e lideranças 
na comunidade escolar.

Ações e instância responsável
Equipe da Escola:

	y Estabelecimento de uma política afirmativa de Recursos Humanos voltada 
para a seleção, contratação e promoção de profissionais negros e indígenas; e

	y incorporação das ações previstas no plano de ação resultante do processo 
de autoavaliação institucional participativa, conduzida pelo Grupo Guardião.
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3.3.
currículo 

Aprofundamento da questão racial no currículo, de acordo com a Lei 10.639, 
atualizada pela Lei 11.645, de modo a incluir outras matrizes culturais e iden-
titárias e não apenas a visão de mundo eurocêntrica. Isso envolve ações de pla-
nejamento pedagógico, revisão de bibliografia informativa e literária, materiais 
didáticos e formação dos profissionais com foco na apropriação e incorporação 
das questões raciais (racismo, branquitude, referências afro-brasileiras e indíge-
nas, dentre outras) no currículo, de forma transversal, em todos os níveis:

	y Promover uma formação identitária, cultural e social, de modo a gerar uma 
imagem positiva de afrodescendentes e descendentes das etnias indígenas 
brasileiras, considerando sua participação em diferentes trabalhos, profissões 
e espaços de poder.

	y Promover positivamente a cultura afro-brasileira e dos povos indígenas bra-
sileiros, dando visibilidade a seus valores, tradições, organizações e saberes 
científicos.
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	y Abordar a temática das relações étnico-raciais, do preconceito, da discrimi-
nação racial e da violência correlata, visando à construção de uma sociedade 
antirracista, justa e igualitária.

Assim, a formação de profissionais deve observar:

	y compreensão da relação entre o processo de colonização do Brasil, racismo 
estrutural e desigualdades;

	y reflexão sobre a exclusão do pensamento negro e indígena nos currículos 
escolares;

	y construção de um panorama histórico do acesso da população negra e indí-
gena à educação;

	y análise de como as políticas de ações afirmativas se tornaram instrumentos 
importantes na luta contra o racismo institucional e sua importância para a 
promoção de uma educação antirracista;

	y identificação de elementos, temas, conceitos e critérios para construção de 
propostas pedagógicas antirracistas; e

	y apropriação da produção teórica de pensadoras/es e pesquisadoras/es negras/
os e indígenas.
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Ações e instâncias responsáveis
Equipe da Escola:

	y consultorias especializadas, focadas em apoiar a qualificação das práticas 
pedagógicas nos diferentes espaços e segmentos;

	y organização de Grupos de Trabalho por segmento e um GT transversal que 
articula todos os segmentos;

	y revisão dos materiais didáticos da Escola para ampliação das referências ne-
gras e indígenas; 

	y ampliação da oferta de referências literárias e acadêmicas negras e indígenas 
no acervo das bibliotecas da Escola;

	y implementação da autoavaliação participativa;

	y organização e oferta de cursos de extensão e pós-graduação sobre educação 
antirracista;

	y formação de profissionais para uma educação antirracista no curso de Pe-
dagogia e na formação continuada realizada nos cursos de pós-graduação e 
extensão pelo Instituto Vera Cruz.
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Comitê de Diversidade:

	y Mapeamento das atividades de formação dos diferentes segmentos; e

	y contribuição à indicação de bibliografia para a formação dos profissionais 
de diferentes segmentos e disponibilização em uma plataforma digital para 
acesso a todos os profissionais da Escola e do Instituto.
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4.4.
estudantes e famílias

Acompanhamento das experiências dos estudantes, fortalecimento de todas as 
famílias como agentes de construção de uma educação antirracista, viabilização 
do Programa de Bolsas e atração de alunos negros pagantes.

4.1.4.1. Acompanhamento das experiências dos 
estudantes

Ações e instâncias responsáveis
Equipe da Escola:

	y Observação e registro por parte professores;

	y análise coletiva com as Coordenações das Unidades e consultorias; e
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	y planejamento e implementação de estratégias pedagógicas que conduzem as 
relações étnico-raciais com intencionalidade (situação diagnóstica das repre-
sentações infantis a respeito de raça, por exemplo).

4.2.4.2. Fortalecimento de todas as famílias 
como agentes de construção de uma educação 
antirracista

Ações e instâncias responsáveis
Equipe da Escola e comitê das famílias:

	y Criação de canais de escuta para as famílias;

	y estímulo para que as famílias ingressantes acessem os canais existentes na 
Escola para diálogo com os gestores, professores e professoras e demais pro-
fissionais; 

	y desenvolvimento de propostas que viabilizem o letramento racial de toda a 
comunidade escolar (equipe da Escola e comitê das famílias).
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Comitê de Diversidade (GT5):

Contribuição para construir e comunicar uma visão compartilhada sobre as 
intenções e ações do Projeto, bem como para uma progressiva compreensão do 
que vem a ser uma educação antirracista.

4.3. 4.3. Atração de estudantes negros pagantes

Ações e instâncias responsáveis
Equipe da Escola e Comitê de Diversidade:

	y Divulgação do Projeto apresentando a Escola como espaço acolhedor para 
estudantes negros e indígenas; e

	y acompanhamento da entrada de novos estudantes e sua experiência na Es-
cola, como descrito no ponto anterior. 
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5.5.
para além do espaço escolar

Articulação com a presença negra e indígena no território e com grupos afins ao 
tema da educação e cultura antirracista; e participação em eventos e iniciativas 
que pautem o debate público no País. 

Ações e instâncias responsáveis
Comitê de Diversidade (GT2) e equipe da Escola e do Instituto:

	y sistematização e compartilhamento do conhecimento produzido a partir da 
experiência na Escola e dos estudos e pesquisas do Instituto;

	y participação em eventos afins ao tema;

	y manutenção da parceria com organizações sociais e escolas públicas do en-
torno das Unidades (Alto de Pinheiros, Vila Ipojuca e Vila Leopoldina).
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6.6.
monitoramento e avaliação

Definir as métricas, acompanhar a execução das ações do Projeto e sistematizar 
os resultados para compartilhamento com as diferentes instâncias da governan-
ça, apoiadores e comunidade escolar em geral.

Ações e instâncias responsáveis
AVALIAÇÃO INTERNA 

Comitê de Diversidade: 

	y Plano de trabalho do GT3 de avaliação e monitoramento.

Grupo Guardião: 

	y Autoavaliação Institucional Participativa das Relações Raciais na Escola — 
disponibilização dos resultados e do Plano de Ação.
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Equipe da Escola: 

	y Documentação, acompanhamento e avaliação das aprendizagens dos alunos.

AVALIAÇÃO EXTERNA 

Comitê de Diversidade (GT3):

	y Estabelecimento de objetivos e indicadores que possibilitem o monitoramento 
da política de valorização da diversidade; 

	y implementação do processo de avaliação e monitoramento; e

	y divulgação dos resultados para a comunidade escolar e parceiros.
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7.7.
mobilização de recursos para as bolsas

Ações e instâncias responsáveis
Grupo gestor, comitês e comunidade escolar:

	y Ampla divulgação das experiências do Projeto;

	y estabelecimento de parcerias com especialistas que apoiem a estratégia de 
captação;

	y mobilização permanente da comunidade escolar para apoio ao Projeto; e

	y relacionamento com financiadores institucionais do Projeto.

Ampliação do número de alunos negros e indígenas no Vera 
A Escola Vera Cruz e a sua comunidade assumem a responsabilidade pelo in-
gresso alunos negros e indígenas em turmas do Grupo 5, incluindo alunos 
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bolsistas parciais e integrais, através de um programa de bolsas. O programa é 
divulgado anualmente, ao final do 1º semestre, para novas vagas no ano seguin-
te. São admitidos novos alunos conforme critérios do edital, em número de vagas 
definido em função das metas de captação de recursos junto à comunidade.

Compromissos

Serão custeados pelo Programa de Bolsas, integralmente:

	y Matrícula

	y Mensalidades

	y Alimentação - lanche diário na escola do G5 ao 5º ano

	y Material didático

	y Kit de uniformes por ano

	y Kit de papelaria por ano (cadernos, pastas, estojo, ...)

	y Excursões

	y Acampamentos

	y Estudos do meio
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Critérios para seleção dos bolsistas 

Eliminatórios:

	y Ser negro (preto e pardo) ou indígena.

	y Ter 5 anos completos até final de março do ano letivo.

	y Residir próximo da Escola Vera Cruz.

	y Ser membro de grupo familiar cuja renda per capita não exceda o valor limite 
determinado pelo edital

Classificatórios:

	y Ter irmã/o matriculada/o na Escola Vera Cruz.

	y Ser filha/o de ex-aluna/o ou de ex-funcionária/o da Escola.

	y Ser estudante de escola pública.

O Projeto tem como pressuposto que a transformação desejada de uma educação 
antirracista deve ser resultado da mobilização e engajamento de toda a comu-
nidade escolar. Dessa forma, o Projeto opera a partir das seguintes instâncias:
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Composição do Comitê Gestor de transição

governança  
do projeto
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1.1.
comitê gestor

Composição

Heitor Fecarotta Heitor Fecarotta 

Marcelo ChulamMarcelo Chulam

Regina ScarpaRegina Scarpa

Cláudia AlbertoCláudia Alberto

Juliana de Paula Costa Juliana de Paula Costa 

Marcia WakanaMarcia Wakana

Natacha CostaNatacha Costa

Rosangela GerardiRosangela Gerardi

Soraia MarianaSoraia Mariana
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Regimento
Apresentação do Comitê Gestor 

O Comitê Gestor é um grupo de gestão democrática criado com o objetivo de 
ser uma instância de governança do Projeto para as Relações Étnico-Raciais da 
Escola Vera Cruz, com as seguintes atribuições:

	y acompanhamento geral das frentes, instâncias, concepções e ações do Projeto;

	y captação e destinação de recursos referentes às bolsas de estudo e auxílios 
permanência para estudantes negro/as e indígenas; e

	y definição dos editais anuais para os processos seletivos de ingresso dos alunos 
bolsistas.

Composição do Comitê Gestor

O comitê será composto por nove integrantes – três membros permanentes (Dire-
toria da Escola), dois integrantes do Comitê da Diversidade Racial (via indicação), 
dois integrantes do Grupo Guardião (via indicação) e dois participantes do Grupo 
Makota Valdina (via indicação). O comitê poderá contar com a participação de 
convidados.   
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Relatoria do Comitê Gestor

Os integrantes do Comitê Gestor são responsáveis pela relatoria das atividades do 
Comitê da Diversidade Racial, Grupo Guardião e Makota Valdina, cabendo-lhes 
reportar aos respectivos grupos os conteúdos tratados pelo comitê sempre que 
se fizer necessário.

Os integrantes da Diretoria são responsáveis por reportar ao Conselho de Coor-
denadores os conteúdos tratados pelo comitê sempre que se fizer necessário.

Sobre a participação no Comitê Gestor 

As pessoas indicadas integrarão o Comitê Gestor pelo período de dois anos. De-
pois disso, 50% dos participantes serão substituídos e os outros 50% podem se 
candidatar para permanecerem por mais um biênio. 

Funcionamento 

O Comitê Gestor se reunirá ordinariamente uma vez a cada dois meses e ex-
traordinariamente sempre que acordado pela maioria dos integrantes. 

Registro dos encontros 

A cada encontro, uma pessoa será responsável pela elaboração da ata que será 
divulgada a todos os participantes e arquivada como registro e memória da 
atuação do comitê.
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2.2.
comitê de diversidade racial

Regimento do Comitê de Diversidade Racial da Escola Vera Cruz
1. Natureza do Comitê: deliberativo em relação às suas competências. Pode 

ser uma instância consultiva em relação a demais questões suscitadas na 
comunidade escolar e que não estão no escopo do Comitê. 

2. Constituição: o grupo do Comitê deve ter, no máximo, 30 pessoas, conside-
rando paridade em relação à representatividade racial e representação das 
diferentes unidades e segmentos. Os membros devem ter disponibilidade 
para participar de todas as reuniões ordinárias e se engajar em, pelo menos, 
um Grupo de Trabalho (GT) do Comitê. Os membros se comprometem a guar-
dar sigilo sobre matérias restritas que possam vir a ser tratadas pelo Comitê.
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Segmentos e número de representantes por segmento

Composição 2023/2024

Direção (1) Regina ScarpaRegina Scarpa

Coordenação (2) Angela FontanaAngela Fontana (coordenadora do Verinha)  

daniel helenedaniel helene (coordenadora do EFn3)

Orientação (3) maria de los angeles rodriguesmaria de los angeles rodrigues  (orientadora EFn3)  

Luciana CabralLuciana Cabral (orientadora da EI) 

Renata dos Santos FranciscoRenata dos Santos Francisco (orientadora EFn3)

Famílias (7)
[preferencialmente, uma 
vaga deve ser destinada 
a um/a representante da 
OPS e do Comitê Gestor]

angélica sacramentoangélica sacramento (mãe de renata e heloísa, membro da OPS) 

lisângela kati do nascimentolisângela kati do nascimento (mãe de francisco) 

Tânia LibermanTânia Liberman (mãe de Ricardo, Eduardo e Raquel) 

jéssica cruzjéssica cruz (mãe de henrique) 

Natacha CostaNatacha Costa (mãe de Pedro e Lucas)
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soraia de souza mesquitasoraia de souza mesquita (mãe de edward) 

roseli amorimroseli amorim (mãe de esther) 

Funcionário/as 
das áreas 

administrativas (3)

Claudia CandidoClaudia Candido (bibliotecária IVC)  

haila Macielhaila Maciel (comunicação) 

Kelly CristinaKelly Cristina (supervisora administrativa)

Funcionário do 
cotidiano escolar (1) gilmar rodrigues de siqueiragilmar rodrigues de siqueira (inspetor do EM)

Professores/as (6) Alessandra VazAlessandra Vaz (professora N3) 

cristiane aparecida da silva santoscristiane aparecida da silva santos (professora do EI) 

daniel santos souzadaniel santos souza (professor do EM) 

juliana sartorijuliana sartori (professora do EF2) 

Marly BarbosaMarly Barbosa (professora da pós-graduação IVC) 

sheila perinasheila perina (professora do verinha)
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3. Mandato: o mandato dos membros é de dois anos, havendo substituição 
de, no máximo, 50% dos componentes a cada novo mandato, de forma a 
garantir a continuidade do plano de trabalho do Comitê. Nenhum membro 
pode assumir mais do que dois mandatos consecutivos. A atuação no Comitê 
não enseja qualquer tipo de remuneração adicional para seus membros. A 
Coordenação deverá ficar a cargo do/a representante da Direção.

4. Competências e objetivos: cabe ao Comitê definir, planejar, implementar e 
avaliar as ações necessárias ao alcance dos objetivos desta instância, abaixo 
descritos.  Além disso, cabe ao Comitê constituir-se como espaço consultivo 
de referência para os diferentes segmentos da comunidade escolar em re-
lação a questões étnico-raciais pertinentes à Escola Vera Cruz. Cada um dos 
objetivos é realizado por meio de um Grupo de Trabalho.

Objetivos e Grupos de Trabalho:

	y Apoiar o planejamento e a implementação do Projeto na Escola. 

	y Sugerir formas de ampliar a articulação e o engajamento dos diferentes 
segmentos no Projeto. 

	y Colaborar com a análise periódica dos desafios e avanços do Projeto, su-
gerindo medidas de aprimoramento. 
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	y Propor estudos que permitam a formação e o aprofundamento do tema 
das relações raciais, de forma a qualificar a atuação de todos.  

	y Contribuir para a construção e comunicação de uma visão compartilhada 
sobre as intenções e ações do Projeto, bem como para uma progressiva 
compreensão do que vem a ser uma educação antirracista.  

5. Periodicidade das reuniões ordinárias/direito de convocação: as reu-
niões ordinárias acontecem bimestralmente e são convocadas pela Coorde-
nação do Comitê. Reuniões extraordinárias podem ser definidas pelo Comitê, 
desde que tenham, pelo menos, 50% de adesão. Os Grupos de Trabalho de-
vem definir a periodicidade de seus encontros em função das necessidades 
do plano de ação do grupo.

6. Modelo de tomada de decisão da composição, convocação e regras: 
a composição do Comitê deve seguir como descrito no ponto 2. Em caso de 
indisponibilidade de permanência de algum membro do Comitê, o grupo 
deve indicar um membro substituto. Novos mandatos serão constituídos por 
indicação de membros do Comitê vigente e inscrição por parte de interessa-
dos da comunidade escolar. O Comitê deve convocar e organizar o processo 
de indicação e inscrição de novos membros ao longo do 2° semestre do ano 
II do mandato vigente.
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7. Funcionamento: as reuniões do Comitê serão registradas em atas redigidas 
pelos seus membros, definidos a cada encontro, nas quais serão registrados 
os assuntos tratados, as providências tomadas e os encaminhamentos ne-
cessários. Para a realização das reuniões, é necessária a presença de, pelo 
menos, 1/3 dos membros. Situações não previstas no Regimento serão ava-
liadas pelo Comitê, fundamentadas na legislação em geral e nos valores da 
comunidade do Vera.
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3.3.
grupo guardião

Atribuições
	y Implementação periódica da metodologia de Autoavaliação Institucional Par-

ticipativa das relações raciais e acompanhamento da consecução dos planos 
de trabalho resultantes dos processos avaliativos. Comunicação dos resultados 
às demais instâncias do Projeto na Escola e à comunidade escolar.

	y Produção e acompanhamento da implementação do plano de trabalho decor-
rente dessa avaliação. 
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Composição (55)

Adriana de RezendeAdriana de Rezende  (Professora EFn1) (Professora EFn1) Adriana Nana PatarraAdriana Nana Patarra  (Professora VI)(Professora VI)  Ana Ana 

BergaminBergamin  (Coordenadora EM)(Coordenadora EM)  Ana Lúcia Monteiro YoneyaAna Lúcia Monteiro Yoneya  (Secretária)(Secretária)  Ana Paula Gas-Ana Paula Gas-

parpar  (Assessora de Tecnologia Educacional) (Assessora de Tecnologia Educacional) Angela FontanaAngela Fontana  (Coordenadora EFn1)(Coordenadora EFn1)  Arianda Arianda 

Patrícia Linhares BispoPatrícia Linhares Bispo  (Professora EFn1)(Professora EFn1)  Camila Stelzer FernandesCamila Stelzer Fernandes  (Professora (Professora 

EFn1)EFn1)  Carolina ArvélosCarolina Arvélos  (Supervisora Administrativa)(Supervisora Administrativa)  Catarina IavelbergCatarina Iavelberg  (Orientadora (Orientadora 

EFn2)EFn2)  Claudia AlbertoClaudia Alberto  (Mãe de aluna)(Mãe de aluna)  Clélia CortezClélia Cortez  (Coordenadora VI)(Coordenadora VI)  Cristina Coin Cristina Coin 

(Professora EFn3)(Professora EFn3)  Cristiane SantosCristiane Santos  (Professora EI)(Professora EI)  Daniel DegenszajnDaniel Degenszajn  (Pai de alunos)(Pai de alunos)  

Daniel HeleneDaniel Helene  (Coordenador EFn3)(Coordenador EFn3)  Daniela BahiaDaniela Bahia  (Professora EFn3)(Professora EFn3)  Daniela Morita Daniela Morita 

NobreNobre  (Professora EI)(Professora EI)  Débora RanaDébora Rana  (Coordenadora EFn2)(Coordenadora EFn2)  Elisabete Ferreira da Mota Elisabete Ferreira da Mota 

(Professora EFn1)(Professora EFn1)  Elisângela Elisângela EvangelistaEvangelista da Silva da Silva  (Mãe de aluna) (Mãe de aluna) Fabiana MeirellesFabiana Meirelles  

(Coordenadora EI)(Coordenadora EI)  Flavia Cristina Rizzo BarbosaFlavia Cristina Rizzo Barbosa  (Professora EFn1)(Professora EFn1)  Flávia Ricca Flávia Ricca 

HumbergHumberg  (Professora EM)(Professora EM)  Greyce Mendes SantiagoGreyce Mendes Santiago  (Professora auxiliar EFn3)(Professora auxiliar EFn3)  Helena Helena 

Nobrega de MenezesNobrega de Menezes  (Orientadora EFn1)(Orientadora EFn1)  Ivete FortunatoIvete Fortunato  (Auxiliar de grupo) (Auxiliar de grupo) Julia-Julia-

na de Paula Costana de Paula Costa  (Coordenadora EFn1)(Coordenadora EFn1)  Juliana ParreiraJuliana Parreira  (Orientadora EFn1)(Orientadora EFn1)  Kátia Kátia 

FrazãoFrazão  (Professora EFn2)(Professora EFn2)  Laura GorskiLaura Gorski  (Professora EFn1)(Professora EFn1)  Lilian Dafferner Teixeira Lilian Dafferner Teixeira 
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(Lika)(Lika)  (Orientadora Inglês)(Orientadora Inglês)  Luciana CabralLuciana Cabral  (Orientadora EI) (Orientadora EI) Luiza Cortese Mudrik Luiza Cortese Mudrik 

(Aluna EM)(Aluna EM)  Luiza de Lima GaiaLuiza de Lima Gaia  (Professora EFn1)(Professora EFn1)  Magda de OliveiraMagda de Oliveira  (Secretária) (Secretária) 

Márcia Cristina de Almeida MoraesMárcia Cristina de Almeida Moraes  (Orientadora EFn1) (Orientadora EFn1) Maria do Carmo da Silva Maria do Carmo da Silva 

Lisboa Lisboa (Serviços gerais)(Serviços gerais)  Maria Eduarda Hasselmann SearsonMaria Eduarda Hasselmann Searson  (Mãe de alunos)(Mãe de alunos)  Maria Maria 

Fernanda Penteado LamasFernanda Penteado Lamas  (Professora EM)(Professora EM)  Maria Miguelina MansurMaria Miguelina Mansur  (Orientadora (Orientadora 

Inglês)Inglês)  Marli de Barros Marli de Barros (Orientadora e professora EM)(Orientadora e professora EM)  Mayara Oliveira TakakiMayara Oliveira Takaki  (Apoio (Apoio 

pedagógico)pedagógico)  Natacha CostaNatacha Costa  (Mãe de alunos)(Mãe de alunos)  Patrícia PortoPatrícia Porto  (Professora EFn2)(Professora EFn2)  Rafael Rafael 

Andrade PereiraAndrade Pereira  (Professor EM)(Professor EM) Regina Scarpa Regina Scarpa  (Diretora pedagógica)(Diretora pedagógica)  Renata Leme de Renata Leme de 

MattosMattos  (Professora EFn1)(Professora EFn1)  Rita Botter Rita Botter (Coordenadora Inglês)(Coordenadora Inglês)  Simone FernandezSimone Fernandez  (Psicóloga (Psicóloga 

escolar EM)escolar EM)  Soraia Cristiane FerreiraSoraia Cristiane Ferreira  (Supervisora Administrativa)(Supervisora Administrativa)  Teresa Oliveira Teresa Oliveira 

LimaLima  (Psicóloga escolar EM)(Psicóloga escolar EM)  Vaniery Patrício Amorim Vaniery Patrício Amorim (Professora EM) (Professora EM) Vinícius Turbino Vinícius Turbino 

(Professor EFn3)(Professor EFn3)  Viviam Ferreira PenteadoViviam Ferreira Penteado  (Professora EFn2)(Professora EFn2)  
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4.4.
Makota

Atribuição
	y Promove a reflexão e formação das equipes administrativas para construção 

de um ambiente escolar antirracista.

Composição (110)

ADEMIR SANTANA DA SILVA ADEMIR SANTANA DA SILVA ADRIANA DE REZENDEADRIANA DE REZENDE  ALDENISE DE MENEZES ROCHAALDENISE DE MENEZES ROCHA A ALE-LE-

XANDRE CARDOSO LEITEXANDRE CARDOSO LEITE  ALEXANDRE MIGUEL OLIMPIOALEXANDRE MIGUEL OLIMPIO  ALIONORA MARIA DA SILVA ALIONORA MARIA DA SILVA ANA ANA 

CAROLINE GOMES PEREIRA CAROLINE GOMES PEREIRA ANA LUCIA MONTEIRO DA ROCHA YONEYA ANA LUCIA MONTEIRO DA ROCHA YONEYA ANA LUCIA MOREIRA ANA LUCIA MOREIRA 

ANDRE LUIS SANTOS SILVA ANDRE LUIS SANTOS SILVA ANDREZA OLIVEIRA DIAS ANDREZA OLIVEIRA DIAS ANISIA DE MOURA ROCHA ANISIA DE MOURA ROCHA ARACELI ARACELI 

CARVALHO DOS SANTOS FARIAS CARVALHO DOS SANTOS FARIAS BIANCA ROSA DA SILVA BIANCA ROSA DA SILVA BRUNA SANTANA DE LIMA BRAGA BRUNA SANTANA DE LIMA BRAGA 

CAMILA URQUIZAS CAMPELLO CAMILA URQUIZAS CAMPELLO CARLOS EDUARDO BARBOSA GARRIDO CARLOS EDUARDO BARBOSA GARRIDO CARMEN LUCIA DE CARMEN LUCIA DE 
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LIMA LIMA CAROLINA ARVELOS DO PRADO VIANA CAROLINA ARVELOS DO PRADO VIANA CAROLINA RIBEIRO MORAIS CAROLINA RIBEIRO MORAIS CELIO APARECIDO CELIO APARECIDO 

GOMES DE JESUS GOMES DE JESUS CLAUDIA FIGUEIREDOCLAUDIA FIGUEIREDO  CLAUDIA REJANE OLIVEIRA MOTA CLAUDIA REJANE OLIVEIRA MOTA CLAUDIO MARCOS CLAUDIO MARCOS 

DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA CRISTINA ASTOLFI CARVALHO CRISTINA ASTOLFI CARVALHO DAISIANE DA FONSECA BERNARDODAISIANE DA FONSECA BERNARDO  DANILO DANILO 

RHORMENS DE NOVAISRHORMENS DE NOVAIS  DAVID ARTHUR SIQUEIRADAVID ARTHUR SIQUEIRA  EDLEUSA MARINHO SILVAEDLEUSA MARINHO SILVA  ELAINE CRISTINA ELAINE CRISTINA 

DA SILVADA SILVA  ELISANGELA ALMEIDA DA SILVAELISANGELA ALMEIDA DA SILVA  ELISANGELA PEREIRA CARDOSOELISANGELA PEREIRA CARDOSO FELIPE LIMA  FELIPE LIMA 

DOS SANTOS DOS SANTOS FERNANDA FARIA MARCIANO FERNANDA FARIA MARCIANO FRANCILUCY CHAGAS DE OLIVEIRA FRANCILUCY CHAGAS DE OLIVEIRA GERALDO GERALDO 

ALVES DE FARIA ALVES DE FARIA GILENE MIRANDA DOS SANTOS GILENE MIRANDA DOS SANTOS GILMAR RODRIGUES DE SIQUEIRA GILMAR RODRIGUES DE SIQUEIRA GISEL-GISEL-

DA BEATRIZ BUENO DO PRADO DA BEATRIZ BUENO DO PRADO GISELE ALVES GUERREIRO GISELE ALVES GUERREIRO GISLENE LOPES PAIVA ROCHA GISLENE LOPES PAIVA ROCHA 

GUILHERME DA SILVA MESSIAS GUILHERME DA SILVA MESSIAS GUSTAVO CAETANO SITTAGUSTAVO CAETANO SITTA  GUSTAVO DE SOUZA COUTINHO GUSTAVO DE SOUZA COUTINHO 

HAILA MARTINS MACIEL HAILA MARTINS MACIEL HELIO DE JESUS SIDRAO HELIO DE JESUS SIDRAO IARA ARAKAKI RAMOS IARA ARAKAKI RAMOS IVANI SOUSA IVANI SOUSA 

DE JESUS DE JESUS IVETE FORTUNATO DE OLIVEIRA IVETE FORTUNATO DE OLIVEIRA JORGE SOUZA AZEVEDO JORGE SOUZA AZEVEDO JOSE DOMINGOS DA JOSE DOMINGOS DA 

SILVA BATISTA SILVA BATISTA JOSE ODERNO ARAUJO JOSE ODERNO ARAUJO JOSE REINALDO DA SILVA JOSE REINALDO DA SILVA JULIANA GONCALVES JULIANA GONCALVES 

LOPES LOPES JULIANA VALERIA GARCIA WARTH JULIANA VALERIA GARCIA WARTH JULIO CESAR SANTOS COLUSSI FERRARI JULIO CESAR SANTOS COLUSSI FERRARI KARINA KARINA 

LEITE DE AMORIM LEITE DE AMORIM KATIA DAVID BARBOSA KATIA DAVID BARBOSA LAURA PORTO DE PAULA LAURA PORTO DE PAULA LEONARDO FERREIRA LEONARDO FERREIRA 

DOS SANTOS DOS SANTOS LIDIANE NUNES DA SILVA LIDIANE NUNES DA SILVA LUANA VIEIRALUANA VIEIRA  LUCAS VIEIRA MARTINS LUCAS VIEIRA MARTINS LUCIANA LUCIANA 

RODRIGUES PIRES RODRIGUES PIRES LUCIENE OLIVEIRA MOTA LUCIENE OLIVEIRA MOTA MAGDA DE OLIVEIRA MAGDA DE OLIVEIRA MARCIA YUMI WAKANA MARCIA YUMI WAKANA 

FARENCENA FARENCENA MARIA APARECIDA DOS SANTOS MARIA APARECIDA DOS SANTOS MARIA DA CONCEICAO SANTIAGO DE SENA MARIA DA CONCEICAO SANTIAGO DE SENA 
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MARIA DA GUIA DE SOUSA ZUZA MARIA DA GUIA DE SOUSA ZUZA MARIA DA VITORIA FERNANDES COSTA MARIA DA VITORIA FERNANDES COSTA MARIA DE MARIA DE 

FATIMA RODRIGUES SANTOS FATIMA RODRIGUES SANTOS MARIA DO CARMO DA SILVA LISBOA MARIA DO CARMO DA SILVA LISBOA MARIA JOSE SOARES MARIA JOSE SOARES 

DA SILVA DA SILVA MARIA MIGUELINA AZEVEDO MANSUR MARIA MIGUELINA AZEVEDO MANSUR MARIELE PINHEIRO MARINHO MARIELE PINHEIRO MARINHO MARILENE MARILENE 

PATRICIA GROSSO GODOI PATRICIA GROSSO GODOI MARIVANIA ALVES DA SILVA MARIVANIA ALVES DA SILVA MAURO ALEXANDRE DA SILVA MAURO ALEXANDRE DA SILVA 

MAVIAEL SEVERO DE FREITAS MAVIAEL SEVERO DE FREITAS MAYARA OLIVEIRA TAKAKI MAYARA OLIVEIRA TAKAKI MIRELA LEITE DOS SANTOS MIRELA LEITE DOS SANTOS 

NATALIA GALATI CANHETE SALLES NATALIA GALATI CANHETE SALLES NATANIEL SANTOS DA SILVA NATANIEL SANTOS DA SILVA NAYARA DE MENEZES NAYARA DE MENEZES 

ROCHA ROCHA PATRICIA VALERIO GONCALVES PATRICIA VALERIO GONCALVES PEDRO LOPES DE OLIVEIRA PEDRO LOPES DE OLIVEIRA RAUL SCHEIR RABELO RAUL SCHEIR RABELO 

RENATA MARON BLOIS BRUZADIN RENATA MARON BLOIS BRUZADIN RIVANIA SILVA DO NASCIMENTO RIVANIA SILVA DO NASCIMENTO ROSA GONCALVES ROSA GONCALVES 

DOS SANTOS DOS SANTOS ROSANGELA GERARDI ROSANGELA GERARDI ROSENEIDE MARIA DE FREITAS ROSENEIDE MARIA DE FREITAS ROSILENE DE JESUS ROSILENE DE JESUS 

SILVA SILVA ROSIVANIA DE JESUS TELES ROSIVANIA DE JESUS TELES ROSMEIRE CILENE PEREIRA LABATEROSMEIRE CILENE PEREIRA LABATE ROZILDA MARIA  ROZILDA MARIA 

DE CARVALHO DE CARVALHO SAMARA FIRMO RIBEIRO MOREIRASAMARA FIRMO RIBEIRO MOREIRA  SELMA CRISTINA BONDEZAN NOGUEIRASELMA CRISTINA BONDEZAN NOGUEIRA  

SHEILA LUCIANO GONCALVES SHEILA LUCIANO GONCALVES SILENE RODRIGUES DE SOUZA SILENE RODRIGUES DE SOUZA SIMONE REGINA LORENA DA SIMONE REGINA LORENA DA 

SILVA ROCHA SILVA ROCHA SONIA FOLHAS MAIA SILVEIRASONIA FOLHAS MAIA SILVEIRA  SONIA REGINA DE FARIAS CHAGASSONIA REGINA DE FARIAS CHAGAS SORAIA  SORAIA 

CRISTIANE FERREIRA CRISTIANE FERREIRA TACIANA AFONSO  DA SILVA TACIANA AFONSO  DA SILVA TATIANE MARIA DE OLIVEIRA TATIANE MARIA DE OLIVEIRA THAYNA THAYNA 

SANTOS SANTANA SANTOS SANTANA VALDENICE PEREIRA DA SILVAVALDENICE PEREIRA DA SILVA  WILMA APARECIDA CECONELLIWILMA APARECIDA CECONELLI
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Anotações
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