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                                Araguaína, 16 de março de 2009. 

 
A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) 
DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR 

 
 
Senhor (a) Diretor (a), 

 
 

A Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) estará 
realizando no mês de junho de 2009 a II CONFERÊNCIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA 
IGUALDADE RACIAL. No Tocantins a Conferência Nacional será precedida por Conferência 
Estadual e Conferências Distritais no intuito de envolver representantes da sociedade civil e poder 
público tocantinense.   

 O tema central das conferencias é “Os avanços, os desafios e as perspectivas da Política 
Nacional de Promoção da Igualdade Racial” a partir dos eixos temáticos: EDUCAÇÃO, SAÚDE, 
TRABALHO, SEGURANÇA e TERRA. 

 Segundo documento da Conferência Nacional “as ações de promoção da igualdade racial 
na área da educação desenvolveram-se a partir do Protocolo de intenções MEC/SEPPIR, firmado 
em 2003, com base nos eixos: garantia do acesso e permanência das crianças negras na escola; 
promoção da alfabetização e qualificação profissional de jovens e adultos negros; incentivo á 
inserção de jovens negros nas universidades; implementação da Lei 10.639/2003 e estímulo a uma 
pedagogia não racista, não sexista e não homofóbica no sistema educacional brasileiro”. 

 Entendendo a importância da nossa participação convidamos um representante das escolas 
(Sede) de Araguaína para participar da II CONFERÊNCIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA 
IGUALDADE RACIAL, dia 21 de março das 14h às 18h, no Auditório da Prefeitura Municipal. 
O Evento está sendo organizada pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Tocantins. 

 A indicação do nome do representante da escola deverá ser encaminhada a Coordenação 
Regional de Ensino Fundamental e Médio via oficio até o dia 19 de março ás 11:00h aos cuidados 
de Fátima Aparecida Silva (assessora de currículo de história).  

 

  
Atenciosamente 

 
 

SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS 
Coordenadora Regional de Ensino Fundamental e Médio 


