PREFEITURA DE GUARULHOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÕES
EDUCACIONAIS E PEDAGÓGICAS

Em 05 de agosto de 2022.
Memorando Circular nº 77/2022 - DOEP – SESE12
Aos Gestores das Escolas da Prefeitura de Guarulhos
Assunto: Programação Agosto Indígena - 2022
A Secretaria de Educação, por meio do Departamento de Orientações
Educacionais e Pedagógicas (DOEP) - Divisão de Diversidade e Inclusão Educacional,
informa que o Agosto Indígena deste ano vai integrar a programação da 2ª Bienal do Livro
– Páginas que Conectam:
Data: 14/08/22
•
Oficina: Arte e Cultura Indígena – Conhecendo e convivendo com
os Povos Indígenas, com os Indígenas da Aldeia Multiétnica Filhos Dessa Terra.
Horário: 11h e 13h
Local: Auditório Lilás
•
Roda de Conversa: Literatura e resistência indígena, com o
escritor Daniel Munduruku e Awa Kuaray Werá - liderança indígena.
Horário: 15h
Local: Auditório Lilás
Aproveitamos para relembrar que o Agosto Indígena é uma ação em
consonância com a Lei 11.645/08, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional
para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e
cultura Afro-Brasileira e Indígena, que tem como objetivo promover reflexões e reafirmar o
protagonismo dos indígenas, assim como suas trajetórias de luta pelo reconhecimento de
seus direitos fundamentais.
Nesta perspectiva, cabe evidenciar o papel essencial da literatura indígena, uma
potente forma de resistência, onde as narrativas sobre os saberes ancestrais e concepções de
mundo dos povos indígenas podem ser materializadas, preservadas e ecoarem. Conhecer a
literatura indígena e levá-las aos educandos e educandas possibilita ampliarmos nossa forma
de ver e compreender a história e cultura indígena, nos reconhecendo nesta história e
reafirmando pluralidade que nos constituí enquanto povo brasileiro.
Desta forma, incentivamos a participação dos educadores e educadoras neste
encontro com a literatura indígena a partir da abordagem envolvente e mobilizadora do
escritor indígena Daniel Munduruku.
Atenciosamente,

Solange Turgante Adamoli
Diretora de Departamento

De acordo,

Fábia Aparecida Costa
Subsecretária de Educação

