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Questionário para avaliação da implementação da lei 10.639/2003, que trata da inclusão do estudo 
da história e cultura afro-brasileira no currículo oficial da rede de ensino. 

 
INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO 
 

1. O questionário deve ser preenchido durante uma reunião do Conselho Escola-Comunidade (CE) de cada uma das unidades escolares da rede 
municipal de ensino do Município de São Paulo. 
 

2. Cabe à/ao presidente do Conselho, organizar a reunião e estimular a presença e participação de todos os representantes eleitos de cada segmento 
constituinte do CE. Cabe também à/ao presidente do Conselho preencher o questionário de acordo com o resultado das discussões entre os 

participantes. 
 

3. A reunião não deve ser, necessariamente, uma reunião fechada do Conselho. Além dos representantes eleitos, é desejável buscar também a presença e 

participação ativa de outros pais ou responsáveis, representantes de associações de moradores, professores, funcionários e estudantes.   
 

4. As perguntas apresentadas pelo questionário dizem respeito à situação da escola em 2011. É recomendável, portanto, que participem da reunião, 
prioritariamente, pessoas que, naquele ano, faziam parte da comunidade escolar. 
 

5. As respostas do 1º bloco de perguntas devem  refletir a visão de todos os participantes da reunião. A discussão sobre as perguntas dos demais blocos pode 
envolver todos os presentes, mas as respostas desses blocos deverão ser definidas, preferencialmente, pelos representantes de cada um dos segmentos que 
integram o Conselho, de acordo com o seguinte esquema: 

• O 2º bloco por responsáveis e representantes da Associação de Moradores 

• O 3º bloco por estudantes 

• O 4º bloco por funcionários 

• O 5º bloco por professores 
 

6. As perguntas de cada um dos blocos serão lidas em voz alta, uma a uma, pelo/a Presidente do Conselho, que coordenará a discussão entre os presentes. 
As respostas obtidas através das discussões serão anotadas no formulário pela/o própria/o Presidente do Conselho. Quando não for possível alcançar um 

consenso, a/o presidente do Conselho poderá assinalar o fato colocando um  (x)  na 3ª coluna de respostas. 
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7. Uma vez devidamente discutido, preenchido e rubricado pelo Presidente do Conselho, o questionário deverá digitado no site de SME do dia 28 a 31 de 

agosto de 2012.  
 

8. Além do preenchimento do questionário, as/os presidentes dos CEs deverão garantir também o preenchimento completo da lista com os nomes de 
todos os participantes e com  informação sobre o segmento ao qual cada um pertence, assim como suas assinaturas, independentemente de serem elas/eles 
conselheiros eleitos ou não. 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR  
Data: 
Designação e nome da Unidade Escolar: 
Endereço              CEP: 
Celular / Telefone Fixo:            E-mail: 
Nome e função do Presidente do CE: 
Numero de professores que lecionam na escola ( incluindo os lincenciados): 
Numero de estudantes: 
Primeiro Segmento: 
Segundo Segmento: 
 

NOME SEGMENTO QUE REPRESENTA 
ELEITO 

RUBRICA 
SIM NÃO 
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1º BLOCO: Bloco a ser respondido coletivamente pelos membros do CE e convidados, refletindo sobre o que acontecia na escola 
em 2011. 
 
No ano de 2011, na sua escola e/ou comunidade do entorno, foram realizadas algumas das ações abaixo, visando a divulgação e valorização da história e cultura 
afro-brasileira? 
 

 SIM NÃO 
Não houve 
consenso 

1. Existiu formação continuada de professores sobre o tema?    

2. A proposta curricular da escola incluiu a Lei 10.639/03?    

3. Existiram  grupos de estudo e/ou rodas de leitura para professores sobre este tema?    

4. Foram realizadas oficinas e outras atividades sobre essa temática para as/os estudantes?    

5. Existiu planejamento e realização de projetos interdisciplinares sobre esse tema?    

6. Foi formado em sua unidade escolar  um professor/grupo de professores responsáveis pela implementação destas 
ações/atividades? 

   

7. Os murais da unidade escolar, em termos de imagens, contemplavam a diversidade étnica racial da comunidade escolar?    

8. Foram realizados encontros para troca de experiências com outras unidades escolares, sobre esse tema?    

9. Foram realizadas atividades diversas, como concursos, festivais, feiras e/ou festas, peças de teatro, jogos didáticos, com este tema, 
para as/os estudantes? 

   

10. Foram realizadas atividades diversas, como concursos, festivais, feiras e/ou festas, peças de teatro, jogos didáticos, sobre esse tema, 
abertas para a comunidade externa? 

   

11. Os documentos escolares desagregaram as informações (como fichas de matricula, dados de identificação para benefícios, censos etc?) 
por gênero/sexo?cor?  

   

12. Os documentos escolares desagregaram as informações (como fichas de matricula, dados de identificação para benefícios, censos etc?) 
por cor/raça? 
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2º BLOCO: A ser respondido pelos responsáveis e/ou representantes da Associação de Moradores (se houver), refletindo sobre o 
que acontecia na escola no ano de 2011. 
 

 
SIM NAO 

Não houve 
consenso 

13. A unidade escolar realizou atividade formativa com as/os  mães/pais das/dos estudantes sobre a LDB 9394/96 com foco na lei 10.639?     
14. (Em caso de resposta afirmativa para a pergunta anterior) As/os  mães/pais das/dos estudantes acreditavam que a lei ajudava a garantir 

o acesso, a permanência e o sucesso das/dos alunas/os  na escola? 
   

15. Na unidade escolar, discriminação e/ou atitudes preconceituosas eram abordadas criticamente como algo que causava sofrimento e 
prejudicava as relações entre as pessoas visando combatê-las e extinguí-las? 

   

16. A equipe escolar buscou a parceria dos responsáveis para descobrir ou buscar na comunidade escolar ou do entorno da escola, pessoas 
ou grupos que pudessem ajudar a implementar a lei na escola? 

   

17. A equipe escolar registrou algum tipo de  situação de intolerância, preconceito, xenofobia ou discriminação (de professores, estudantes, 
funcionários, direção) em relação a algum(a) responsável relacionado a:  

 

17.1. sua cor de pele/sua etnia?    
17.2. sua condição social?    
17.3. alguma deficiência física?    
17.4. alguma deficiência mental?    
17.5. por ela/ele ser homem?    
17.6. por ela ser mulher?    
17.7. sua orientação sexual?    

17.8. sua crença religiosa?    
18. (Em caso de alguma resposta afirmativa na pergunta anterior) Nas reuniões de pais/mães os casos de atitudes preconceituosas ou 

discriminatórias foram abordadas e discutidas para evitar que pudessem se repetir? 
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3º BLOCO:  A ser respondido pelas/os estudantes participantes, refletindo sobre o que acontecia na escola no ano de 2011. 
 SIM NAO Não houve 

consenso 
19. As/os alunas/os da unidade escolar já haviam ouvido falar da lei 10.639/2003 e do que ela trata?    
20. (Em caso de resposta afirmativa para a pergunta anterior) As/os alunas/os acreditavam que a lei ajudava a garantir o acesso, a 

permanência e o sucesso das/dos estudantes na escola? 
   

21. A discriminação racial era assunto abordado criticamente durante as aulas, como algo que causa sofrimento, prejudica as relações entre as 
pessoas? 

   

22. A discriminação racial era assunto abordado criticamente durante as aulas, como algo que é crime?    
23. As/os estudantes estavam mobilizados para a eliminação de práticas discriminatórias no ambiente escolar?    
24. Houve na unidade escolar situações de intolerância ou discriminação de algum/a aluno/a (por parte de professores, responsáveis, 

funcionários, direção) relacionadas a: 
 

24.1. cor de sua pele/etnia?    
24.2. sua condição social?    
24.3. alguma deficiência física?    
24.4. alguma deficiência mental?    
24.5. por ele ser menino?    
24.6. por ela ser menina?    
24.7. sua orientação sexual?    
24.8. sua crença religiosa?    
24.9. por ele/ela ter repetido o ano?    

25. (Em caso de alguma resposta afirmativa na pergunta anterior) Nos casos de atitudes preconceituosas ou discriminatórias (como fazer 
brincadeiras ou usar apelidos que humilham seus colegas), estas  foram discutidas em sala de aula ou em outro espaço da unidade escolar 
para que não acontecessem mais? 
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4º BLOCO: A ser respondido pelos funcionários participantes, refletindo sobre o que acontecia na escola no ano de 2011. 
 

 SIM NAO Não houve 
consenso 

26. O  corpo docente reconhecia o segmento dos funcionários como profissionais de educação que eram parceiros no processo de 
implementação da lei 10639/2003 e na construção de praticas inclusivas e não discriminatórias na unidade escolar? 

   

27. Os funcionários da unidade escolar conheciam a lei 10.639?     
28. (Em caso de resposta afirmativa para a pergunta anterior) As/os funcionárias/os acreditavam que a lei ajudava a garantir o acesso, a 

permanência e o sucesso das/os alunas/os na escola? 
   

29. Em 2011, os funcionários receberam alguma formação sobre a história e cultura afro-brasileira visando contribuir para a criação de um 
ambiente escolar que respeita a diversidade e a contribuição de diferentes matrizes culturais ? 

   

30. Os funcionários estavam mobilizados para a eliminação de práticas discriminatórias no ambiente escolar?    
31. Houve na unidade escolar algum tipo de intolerância ou discriminação (de professores, responsáveis, estudantes, direção) em relação a 

algum(a) funcionário relacionado a: cor de sua pele/sua etnia? 
   

31.1. cor de sua pele/sua etnia?    
31.2. sua condição social?    
31.3. alguma deficiência física?    

31.4. alguma deficiência mental?    
31.5. por eles ser homem?     

31.6. por ela ser mulher?     
31.7. suar orientação sexual?    
31.8. sua crença religiosa?    

32. (Em caso de alguma resposta afirmativa na pergunta anterior)  Atitudes preconceituosas ou de discriminação racial eram discutidas e/ou 
conversadas no espaço escolar, com a participação de toda a comunidade escolar, visando evitar que se repetissem? 
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5º BLOCO: A ser respondido pelos professores participantes, refletindo o que acontecia na escola no  ano de 2011. 
 

 SIM NAO Não houve 
consenso 

33. A maioria dos professores da unidade escolar conhecia a lei 10.639/2003, que trata da inclusão do estudo da história e cultura afro-
brasileira no currículo oficial da rede de ensino? 

   

34. (Em caso de resposta afirmativa para a pergunta anterior) As/os professoras/es acreditavam que a lei ajudava a garantir o acesso, a 
permanência e o sucesso das/os alunas/os na escola? 

   

35. As/os professoras/es da unidade escolar tiveram oportunidade de discutí-la (a lei) com suas/seus colegas em reuniões pedagógicas e/ou 
nos Centros de Estudos? 

   

36. A temática era trabalhada em todos os anos de escolarização?    
37. A escola possuía material didático (CD, DVD, revistas que mostram a participação do negro na história do Brasil e valorizam a cultura 

afro-brasileira) que podia ser utilizado em sala de aula? 
   

38. Os professores receberam formação continuada sobre a história e cultura afro-brasileira visando apoiar a prática pedagógica juntos às/aos 
estudantes(as)? 

   

39. Os livros paradidáticos adotados pela escola abordavam o tema?    
40. Os livros para-didáticos adotados pela escola abordavam o tema de acordo com os preceitos da lei?    
41. Os livros didáticos adotados pela escola abordavam o tema?    
42. Os livros didáticos adotados pela escola abordavam o tema de acordo com os preceitos da lei?    
43. O corpo docente expressou algum tipo de constrangimento com relação à implementação da lei 10639/2003 na unidade escolar?    
44. Houve na unidade escolar algum tipo de intolerância ou discriminação contra algum/a professor/a (por parte de estudantes, responsáveis, 

funcionários, direção) relacionado à:  
 

44.1. sua cor da pele/etnia?    
44.2. sua condição social?    
44.3. alguma deficiência física?    
44.4. alguma deficiência mental?    
44.5. por ele ser homem?    
44.6. por ela ser mulher?    
44.7. sua orientação sexual?    

45. (Em caso de alguma resposta afirmativa na pergunta anterior)  Atitudes preconceituosas ou de discriminação racial eram discutidas e/ou 
conversadas no espaço escolar, com a participação de toda a comunidade escolar, visando evitar que se repetissem? 
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DOCUMENTOS BASE UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO INSTRUMENTO: 
 
- Educação das relações étnico raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas do semiárido brasileiro - Guia de orientação para os municípios. 
Selo UNICEF Município Aprovado 2008. 
- Documento “Um ensino para a inclusão social de todos”, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (E/DGED.2008), visando subsidiar o trabalho 
nas Unidades Escolares para a implementação do estudo da história e cultura afro-brasileira e história e cultura dos povos indígenas (Lei 11.645/08). 
- Indicadores da Qualidade na Educação, 2005. 
- Instrumento elaborado pelo CANAL FUTURA para avaliação do projeto a Cor da Cultura. 


