O QUE VAI ACONTECER?

ONDE, QUEM E QUAL DATA?
A Escola Municipal do Parque São Cristóvão Profº João Fernandes da Cunha como
organizadora do evento com a participação das escolas Municipais Osvaldo Godilho, Juiz Oscar
Mesquita e 25 de Julho das comunidades de São Cristóvão e Parque São Cristóvão estarão
promovendo a grande Marcha dos Estudantes pela Consciência Negra, com a participação de
800 alunos no dia 20 de Novembro de 2017. A saída de todos será da escola organizadora
localizada na Rua Álvaro Pontes Bahia, no Parque São Cristóvão às 08:30h e com concentração
e finalização da Marcha na Praça da Matriz no bairro de São Cristóvão.

POR QUÊ?
A Marcha tem o objetivo de celebrar o Dia Nacional da Consciência Negra, em conformidade com
o artigo 79-B da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96) e pretende-se
divulgar para a comunidade as ações realizadas nestas Unidades Escolares sobre a consciência
e o empoderamento da população negra ao longo do ano letivo. Além disso, iremos protestar pela
efetiva implementação da lei 10.639/03, que estabeleceu o ensino da história e cultura afrobrasileira e africana nas escolas brasileiras, bem como celebrar a luta e relembrar a queda do
grande guerreiro negro Zumbi dos Palmares, em 20 de novembro de 1695. Por fim, a
manifestação celebrará também o Dia do Empoderamento do Cabelo Crespo, que em Salvador
passou a ser comemorado na mesma data desde o ano passado através da Lei Municipal
9.194/17 que visa empoderar as pessoas que usam cabelos crespos, bem como elevar sua
autoestima.

COMO?
A Marcha será dividida em alas compostas por cada uma das escolas participantes e abordará
temas como A falta de bonecas e brinquedos com personagens negras, Criança negra pode ser o
que quiser quando crescer, Protesto a favor da afirmação da estética Negra (cabelos e turbantes
em especial), Defesa das ações afirmativas e de políticas públicas específicas para população
negra, em especial no combate à anemia falciforme.

QUEM APOIA?
A Gerência Regional de Educação de Itapuã e a Secretaria Municipal de Educação de Salvador.

QUEM ORGANIZA?
Escola Municipal do Parque São Cristóvão
Equipe gestora
Tel: (071) 3365-9132 (das 8h às 16h30)
Celular: (071) 99929-0779/ 98840-0119/ 98612-3722

