Howard C. Reiche é antes de tudo uma comunitária
escola. Como educadores, nosso trabalho é criar uma
atmosfera de aprendizado que incentive, aprimore e
apoie todos os alunos. Acreditamos que o sistema
educacional não conseguiu fazer isso com nossos alunos
de cor.. Nós precisamos fazer melhor.
Como equipe, estamos prometendo uns aos outros e
aos nossos alunos e famílias que tomaremos medidas
acionáveis para desmantelar o racismo sistêmico que
existe dentro de nossas paredes. Mais uma vez,
“estamos aprendendo. Nós estamos crescendo. ” Parte
desse crescimento é garantir que estamos oferecendo
oportunidades para a comunidade escolar aprender e
crescer conosco. Quando estamos juntos em nossa luta
contra o racismo e a opressão, tornamos o mundo
melhor e mais justo para nossos estudantes de cor.
Todos somos melhores quando estamos juntos.
Parte de nossa promessa de aprender e crescer está
na criação e manutenção dessa lista acessível de
recursos para pais e educadores sobre como ter
importantes e essenciais discussões com seus filhos
sobre raça. Esta não é de forma alguma uma lista
abrangente, mas pode e será adicionada à medida que
continuamos a encontrar recursos valiosos. Convidamos
você a compartilhar seus recursos conosco também.
Incentivamos todos os pais a manter essas discussões

em andamento com seus filhos. E reconhecemos que é
um privilégio em si não ter essas conversas já.
Não hesite em entrar em contato conosco com
perguntas, orientações e / ou recursos.
David Briley: briled@portlandschools.org
Jessie McCallum: mccalj@portlandschools.org
(Líderes de capital da Reiche)
Lista de recursos para pais e educadores
Centro de Justiça Racial na Educação: “A missão do Centro de Justiça Racial na

Educação é treinar e capacitar educadores para desmantelar padrões de racismo e injustiça em
nossas escolas e comunidades. "

Tolerância no Ensino: “Ensino Tolerância fornece recursos gratuitos para educadores -

professores, administradores, conselheiros e outros profissionais - que trabalham com crianças
do jardim de infância ao ensino médio.”

Ensinando para a mudança - ensinando as crianças pequenas sobre raça:
trecho do livro Educação anti escuro para crianças pequenas e a nós mesmos. O livro oferece
orientação prática aos educadores da primeira infância (incluindo os pais) para enfrentar
barreiras de preconceito, desinformação e preconceito sobre aspectos específicos da identidade
pessoal e social; mais importante, inclui dicas para adultos e crianças se respeitarem, a si
mesmos e a todas as pessoas.

Ajudando as crianças a processar a violência, o trauma e a raça em um

mundo de notícias ininterruptas: C
 onversas com senso comum: “Por favor,

junte-se a especialistas em desenvolvimento infantil, saúde infantil e cuidados com traumas para
falar sobre como as famílias podem apoiar seus filhos, uns aos outros e apenas futuro.

As crianças não nascem racistas. Veja como os pais podem impedi-los de
se tornarem racistas.: Um artigo da CNN de Lisa Selin Davis
Como falar com seus filhos sobre protestos e racismo: U
 m artigo de Sandee
LaMotte da CNN sobre como ter conversas sobre protestos e racismo com seu filho. As
conversas são divididas por idade.

Conversando com crianças sobre discriminação: Um pequeno artigo da American
Psychological Association sobre conversas com seu filho sobre raça.

Falando sobre raça com crianças: uma conversa da NPR sobre Falando sobre raça
Abrace a raça: pequenas um site dedicado à educação de adultos, crianças, educadores e pais
sobre raça e racismo, com uma grande quantidade de recursos.

Racial Equity Tools - Lista de Recursos: “Racial Equity Tools foi desenvolvido para

apoiar indivíduos e grupos que trabalham para alcançar a equidade racial. Este site oferece
ferramentas, pesquisas, dicas, currículos e idéias para pessoas que desejam aumentar seu próprio
entendimento e ajudar aqueles que trabalham em direção à justiça em todos os níveis - em
sistemas, organizações, comunidades e na cultura em geral. ”

Listas de Recursos de Justiça Racial da Associação Nacional de Educação:
"Os seguintes recursos podem ajudar a promover um entendimento mais profundo sobre as
questões de racismo e violência com colegas, estudantes e famílias".

Black Lives Matter na School Resource ToolkitKit de: ferramentas abrangente

para educadores sobre o exame e o ensino sobre raça, criado pelo Distrito Escolar de Rochester,
em Nova York.

EduColor: “EduColor procura elevar as vozes dos defensores das escolas públicas sobre a

eqüidade e justiça educacional. Somos uma cooperativa inclusiva de educadores, pais, alunos,
escritores e ativistas informados, inspirados e motivados que promovem e adotam a centralidade
da diversidade intersetorial substantiva. ”

Falando sobre a raça - Museu Nacional de História e Cultura
Afro-Americana

Listas de livros infantis
Black Lives Matter Biblioteca de instruções:  Basta clicar em um livro na prateleira
e você será levado ao YouTube onde o livro é lido em voz alta.

Lista de recursos para livros infantis

Conversando com crianças sobre racismo e justiça - Biblioteca de
Oakland: lista de livros por nível de série
Igualdade multicultural (andar no lugar do outro): extensa biblioteca de
leituras em voz alta. Basta clicar em um livro!

Vídeos para crianças
Let's Talk about Race (Kindergarten-5th Grade)
Prefeitura da CNN em Sesame Street sobre Racismo Partes 1 e 2: Van
Jones e Erica Hill, da CNN, fazem parceria com a "Sesame Street" para Coming Together:
Standing Up to Racism, uma prefeitura para crianças e famílias.

Você importa (Jardim de infância-5ª série): Junte-se ao autor e ilustrador Christian
Robinson, em uma leitura muito especial de seu livro, "Você é Importante!

Racismo Sistêmico Explicado: (da 5ª série e acima)

Act.Tv: O racismo sistêmico afeta todas as áreas da vida nos EUA. empréstimos predatórios, e
tentar resolver esses problemas exige mudanças nas principais partes do nosso sistema.Aqui está
um olhar mais atento sobre o que é o racismo sistêmico e como podemos resolvê-

lo.Por ser latino, não posso ter dinheiro? on Race (4ª série e acima) Ouça algumas
conversas diretas dos alunos do ensino médio sobre raça e como é crescer em tempos tão
carregados de

racismo.Esta turma de 2020: Discurso de formatura de Michelle Obama
(High School)

