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CATEGORIA ESCOLA

O Centro de Educação Infantil (CEI) Helena Iracy Junqueira de São Paulo/SP e o Centro 
de Ensino Fundamental 01 Planaltina de Brasília/DF realizaram ações de gestão premiadas 
pelo 7º Prêmio Educar para a Igualdade Racial e de Gênero. Em comum, as escolas têm 
uma equipe antenada que inseriu no projeto escolar expressões culturais e artísticas que 
dialogam com a realidade das crianças e adolescentes a fim de aprimorar o ensino a partir 
das referências dos estudantes. As duas escolas contemplam elementos da educação ét-
nico-racial no Projeto Político Pedagógico e realizam ações há mais de dois anos, além de 
formações continuadas para professores/as.

O CEI trabalhou teatro de bonecos e com isso, abordou a diversidade étnico-racial do 
povo brasileiro. Ao todo, quatro peças foram construídas com as crianças.  Na escola de 
Brasília, a dinâmica do projeto abarcou elementos como Flash Mob e hip hop.

CEI Helena Iracy Junqueira - São Paulo/SP
Coordenadora Anali Ernandes Felicetti Pavani
Prática: Ética e Cidadania com teatro de bonecos - educando para a igualdade. 
O que fez: Adotou a linguagem teatral como uma das principais formas de sensibilizar e 
disseminar aspectos da igualdade. Além disso, possibilitou a formação dos/as educadores/
as por meio de cursos e palestras.
Resultados: Superação de falas a atitudes preconceituosas e a ampla participação da co-
munidade escolar nas atividades.
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Centro de Ensino Fundamental 01 Planaltina - Brasília/DF 
Supervisora Lúcia Franco Pedroza
Prática: Diversidade na escola 
O que fez: Tornou o/a estudante participante ao incluir elementos da sua cultura no pro-
jeto. Passeios, filmes, músicas e mostras costuraram o principal objetivo do projeto: lutar 
contra o preconceito institucionalizado. Além disso, ofereceu formação continuada aos 
professores/as semanalmente.
Resultado: Diminuição de ocorrências com base no preconceito e na violência. A escola 
também recebeu reconhecimento por sua luta em prol da igualdade e serviu de inspiração 
para outras cinco escolas e conseguiu envolver cerca de 1.400 estudantes da escola.
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