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AÇÕES SIGNIFICATIVAS ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS 

 

O Seminário Gestão em Foco 2018 abordou a temática “Enfrentamento 

às Violências” como um dos eixos de trabalho nas Oficinas desenvolvidas para 

e pelos Diretores das escolas da Rede Pública Estadual do Paraná.  

Durante o evento foram realizadas apresentações de Ações 

Significativas desenvolvidas pelas escolas da Rede Pública Estadual do 

Paraná, promovendo reflexões e troca de experiências acerca das práticas 

pedagógicas relacionadas ao tema. 

 As discussões e reflexões voltadas ao Enfrentamento às Violências 

tiveram como objetivos principais o compartilhamento de ações de 

enfrentamento, prevenção e superação das situações concretas de violência 

na escola ou que interferem no processo e ensino-aprendizagem. 
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SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO EDUCACIONAL 

 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO 

 

NRE:  Apucarana 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  Colégio Estadual Professora Regina Célia 
Alves dos Santos Domit 

MUNICÍPIO:  Arapongas 

DIRETOR (A):  Rosemeire Alves Porfírio 

E-MAIL DA ESCOLA: escolareginacelia@gmail.com 

AUTOR (ES): Rosemeire Alves Porfírio 

TEMA: Enfrentamento à Violência 

TÍTULO: Práticas Restaurativas 

INTRODUÇÃO: 

                           O Colégio Estadual Professora Regina Célia Alves dos 

Santos Domit, está situado no município de Arapongas, funciona em 

Dualidade Administrativa com a Escola Municipal Albor Pimpão Ferreira, 

atende hoje 503 estudantes, no período diurno e noturno, sendo 05 turmas no 

período matutino, 03 turmas no período vespertino de  Ensino Fundamental  

Regular  de ( 6º ao 9º ano) e 17  turmas no período noturno de  (Ensino 

Fundamental II e Médio na modalidade EJA) . 

                       A direção, os profissionais da escola, família, sociedade civil, 

rede de proteção e membros das instâncias colegiadas realizam um trabalho 



conjunto, onde primam pelo acesso, permanência e sucesso de nossos 

estudantes. Para atingirmos esses objetivos, nos preocupamos com uma 

educação que vá além da produção do conhecimento, ou seja, proporcionar 

aos estudantes uma formação humana que permita o aperfeiçoamento 

pessoal, emocional e intelectual e isso pressupõe a educação num sentido 

amplo, capaz de desenvolver nas crianças, jovens e adultos os sentimentos 

de respeito mútuo, princípios e virtudes que possam desencadear o bem estar 

no ambiente escolar e estimular assim, a aprendizagem significativa e a 

construção da cidadania. 

             Entendendo que as várias formas de conflitos nos espaços escolares 

são um dos fatores que interferem negativamente na aprendizagem de 

nossos estudantes é que passamos, a partir do ano de 2015, desenvolver em 

nossa Instituição de ensino, momentos de práticas restaurativas, através do 

diálogo e mediação de conflitos. 

               Ao longo do desenvolvimento dessas práticas, ficou claro que 

pensar em educação nos dias de hoje, é pensar no processo de 

transformação do individuo, através de ações que o leve a aprender a viver e 

conviver consigo e com o próximo, irradiando atitudes de Respeito, 

Tolerância, Solidariedade, Diálogo e Confiabilidade. 

                      

OBJETIVO:  

 Criar momentos de estudos e reflexão com professores, alunos e 

funcionários, assim como atividades que desenvolvam o resgate de 

valores, empatia, ações de cidadania e o exercício do respeito, 

tolerância, solidariedade e cooperação; 

  Contribuir para o fortalecimento da comunidade escolar, através do 

diálogo e mediação de conflitos, a sua relação com o próximo, 

minimizando situações de violências e vislumbrando assim, 

possibilidades de transformação social. 



  

ENCAMINHAMENTOS:    

                Num primeiro momento foi promovido reunião com a equipe 

pedagógica, professores e funcionários para elencar os motivos que estão 

desencadeando a violência dentro da escola. A partir daí percebemos a 

necessidade de procurarmos parcerias junto aos órgãos da Rede de  

Proteção,  para desenvolvermos dentro da escola ações de prevenção e 

orientação com profissionais sobre o tema da Violência. Paralelamente a essa 

ação, a direção da escola criou momentos de diálogo coletivo e individual com 

alunos e turmas que apresentavam um maior descontrole e dificuldade para 

viver em grupo para conhecer um pouco mais sobre sua vida pessoal e 

familiar. Convocamos os pais dos alunos envolvidos com algum tipo de 

violência dentro da escola, para conhecermos um pouco mais sobre o dia a 

dia dessas crianças e adolescentes fora do contexto escolar. Num segundo 

momento foi proporcionado para a equipe de professores, funcionários, 

alunos e pais, palestram com psicólogos, advogados, membros do conselho 

escolar e assistente social, sobre o tema “Violência no contexto escolar”. 

Através da Rede de Proteção conhecemos o projeto Justiça Restaurativa que 

veio ao encontro de nosso objetivo que era ou é restaurar danos, facilitar o 

diálogo e mediar conflitos. O próximo passo foi convidar uma equipe de 

facilitadores para aplicar um círculo de diálogo com a equipe técnica 

pedagógica, equipe de professores e funcionários da escola, para que 

pudessem conhecer e desenvolver práticas que melhorassem a qualidade da 

comunicação e entendessem que reclamar da indisciplina é clamar por 

disciplina. Na sequencia foi realizado um círculo com a turma que estava 

apresentando maiores problemas disciplinares, participaram deste círculo,  

professores, alunos e o gestor como facilitador. No momento do grande 

círculo o aluno pode expor sua vivência com a família, com a escola, com os 

amigos, fazendo um desabafo de sua vida e consequências. O grupo todo 

começou a ter um novo olhar para cada colega, no momento em que passou 

a conhecer a sua história de vida. Essa prática tornou se constante em nosso 



dia a dia pedagógico e a partir dessa ação, as  questões de conflitos dentro e 

fora da sala de aula forma minimizados, o convívio entre todos os envolvidos 

no contexto escolar melhorou,  passando o grupo a tratar as dificuldades de 

relacionamento com um novo olhar,  apresentando resultados satisfatórios a 

curto e longo prazo.  

 

RESULTADOS:  

                  Toda a equipe inserida no contexto escolar tiveram  a oportunidade 

de conhecer e participar de práticas, possibilitando mudanças significativas na 

qualidade da comunicação. 

                  Com o tempo pudemos perceber a diminuição dos conflitos no dia 

a dia escolar, mudanças positivas no relacionamento entre alunos/alunos, 

alunos/professores, professores/professores, consequentemente envolvendo  

a equipe pedagógica e equipe de apoio. Assim como, obtivemos aumento nos 

índices de avaliações internas e externas: SAEP E IDEB. Também, houve 

uma redução nos índices de evasão escolar, com maior número de 

assiduidade e participação dos alunos. Percebeu-se que devido às mudanças 

de hábitos ocorridas no âmbito escolar, a família começou a participar mais da 

escola, tanto em eventos realizados como no atendimento ao serem 

convocados pelos professores e equipe pedagógica, sempre aberta ao 

diálogo diante das situações adversas. 
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Voluntariando-se contra a Violência 
 

Introdução 

 
A violência infelizmente tem aumentado em todos setores da sociedade e em 

todos os lugares e muita desta violência se deve ao fato da desestruturação familiar, o 

excesso de informações violentas desnecessárias e o próprio ambiente agressivo do 

cotidiano do aluno. Para que haja uma redução deste número, primeiramente há a 

necessidade de reconhecer como a sociedade chegou a este ponto. 

 
 

Histórico 

 
O Colégio Estadual Ambrósio Bini (CEAB) é uma instituição educacional 

centenária onde sua data de fundação começa em 1892 com o Grupo Escolar Almirante 

Tamandaré e em 1950 foi levado ao prédio que localiza-se na rua Emílio Johnson nº47. 

Na época era Prefeito da cidade de Almirante Tamandaré o Sr. Ambrósio Bini. 

Em 1997 o CEAB mudou-se para o prédio situado a Rua Bertolina Kendrik de 

Oliveira nº893, em terreno adquirido pela Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré 

e construído em parceria com o Governo do Estado. 

A partir do ano de 2003 o prédio foi considerado inadequado para uso devido 

a comprometimento estrutural, evidenciado por meio de rachaduras. O Colégio 

Ambrósio Bini funcionou PROVISÓRIAMENTE em dois prédios distintos, viveu-se em 

nosso Colégio, um momento de grande preocupação, faltava espaço físico, nossa 

estrutura era precária, não possuíamos quadras adequadas para aulas de Educação 

Física, reuniões, alimentação, etc. 

Em abril de 2013 divulgou-se o edital de licitação para reforço estrutural e 

reforma do prédio interditado. A obra passou por inúmeros aditivos e em outubro de 

2014 a empresa abandona a obra e informa a então gestora do C.E. Ambrósio Bini, 

Ivana Maria Barbosa sobre está decisão. A diretora com apoio da comunidade e 

conselho escolar transfere o C.E. Ambrósio Bini novamente para o seu prédio de origem 

em novembro de 2014. 

Os problemas estão sendo sanados um a um e o colégio conta com o seu 

funcionamento normal, porém com ressalvas em alguns ambientes, mas sem 

comprometer a qualidade de ensino e assim a gestão em seu plano de ação junto com 

a entidade mantenedora visa colocar o colégio em seu amplo funcionamento. O colégio 

hoje conta com 840 alunos matriculados nas modalidades de ensino Fundamental e 

Médio Regular. 



 

 

JUSTIFICATIVA 

 
Durante os anos de interdição o colégio se viu em situações 

comprometedoras com relação à segurança de seus alunos e o fato do colégio 

estar localizado em um prédio central contribui para os conflitos surgirem, pois 

alunos de diferentes localidades, com realidades e situações sociais diferentes 

tendem a se afastar muitas vezes por motivos preconceituosos. Temos certeza 

que o projeto não estará sanando o problema, mas amenizará a situação em 

alguns aspectos. 

 

 
OBJETIVO 

 

 Reconhecer os fatores que levam os alunos a ter um comportamento 

violento; 

 Levar ao conhecimento da família o comportamento violento do filho; 

 Analisar as situações e qual a melhor forma de intervenção; 

 
Os objetivos aqui apresentados enfocam, nos seguintes tipos de violência: 

 
- Auto-infligida (suicídios); 

 
- Acidentes por “brincadeiras”; 

 
- Interpessoal (no âmbito domiciliar, comunitário e coletivo; de natureza física, 

psicológica, sexual ou envolvendo abandono e negligência; envolvendo gênero 

e grupos etários mais vulneráveis). 

 

 
ENCAMINHAMENTOS 

 
- Reunião com os alunos já em seu primeiro dia de aula; 

 
- Durante o ano letivo o colégio promoverá palestras que visem 

sensibilizar e a conhecer diversas realidades. 

- Também incluirá os alunos em programas diversos ofertados pela 

própria instituição ou por instituições parceiras.



 

RESULTADOS: 

 
Durante os dois primeiros anos surgiram alguns resultados muito contundentes. 

 
- PAV (Programa Alunos Voluntários) – surgiu como forma de trazer os alunos 

com diversas situações de risco para o contra turno do colégio para a realização 

de tarefas diversas. Como monitoramento de alunos, ajudar na biblioteca, 

promover o lazer com alunos menores; 

- PEV (Projeto Alunos Egressos) – surgiu com o objetivo de trazer ex-alunos já 

concluintes a promover ações voluntárias no esporte, teatro, artes plásticas, 

HQs, dança, informática, etc. 

- PIPA (Programa de Informação Profissional para Alunos) – Em parceria com a 

instituição OPET, surge o PIPA para alunos do 2º ano do Ensino Médio em sua 

formação vocacional; 

- Arte Urbana – Em parceria com a Sanepar os alunos promoveram a arte do 

grafite nos pontos de captação de água; 

- Conseg (Conselho de Segurança) – O colégio se inseriu no projeto de conselho 

de segurança do município e promoveu palestras com alunos do noturno, 

mostrando a importância da promoção da segurança no ambiente escolar; 

- Aluno Excelência – Reconhecimento dos alunos que atingiram os melhores 

resultados anuais; 

- Festa junina, Feira do conhecimento, Entrega de boletins, Reunião de pais e 

grupos de Whatsapp com os pais do alunos – Essas ações promoveram uma 

maior interação dos pais com o colégio, trazendo-os para o ambiente escolar; 

- PROEMI (Ensino Médio Inovador) – Trabalho realizado com alunos do ensino 

Médio Noturno com a confecção de camisetas, jornais e aulas de campo visando 

o combate a evasão escolar. 

 

 
O trabalho jamais será findado, porém sempre combatido de forma 

inteligente e de agregar sempre mais e mais alunos, pois o ambiente escolar é 

um processo contínuo e rotativo e a tendência de reconhecimento deste 

crescimento agressivo que a sociedade está inserida é um trabalho que visa ser 

conjunto e mais do que tudo participativo. 
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DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 

NRE:  Area Metropolitana Sul 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  Escola Estadual Maria Vidal Novaes- EF 

MUNICÍPIO:  São José dos Pinhais 

DIRETOR (A):  Elizabeth Gozzo Bandeira 

E-MAIL DA ESCOLA: mariavidalnovaes@gmail.com 

AUTOR (ES): Elizabeth Gozzo Bandeira 

TEMA: Enfrentamento à violencia 

TÍTULO:  Enfrentamento à 

violencia 

INTRODUÇÃO:  

A Escola Estadual Maria Vidal 

Novaes, atende ensino fundamental, 

conta com 10 salas de aula, 

atividades complemetares em 

contraturno e salas de Recursos 

Multifuncionais, atualmente com 440 

alunos e  realizando Programas com 

os alunos e comunidade escolar 

contra Violência e Evasão Escolar, a 

Patrulha Escolar sempre presente 

dentro da Escola realizando 

palestras, entrada e/saída de alunos, 

Projetos Contraturno para tirar os 

alunos em situação de risco da rua 



(Mais-Educação e AETE), Reuniões 

mensais com pais, responsáveis e 

comunidade escolar para retomar a 

confiança da Comunidade para a 

“nova” Escola que estava surgindo, 

Normas e regras (Regimento 

Escolar) sendo trabalhado por 

Professores, Equipe Pedagógica e 

Funcionários, convocando pais para 

assumir seu papel dentro da Escola, 

Uso dos Órgãos Públicos através de 

encaminhamentos e Atividades 

Esportivas e Recreativas aos 

Sábados (para os alunos) com 

participação de voluntários da 

comunidade escolar (professores, 

pedagogos, pais...) 

 

JUSTIFICATIVA:  

Baixo número de Matrículas, péssima 

visão que a comunidade tinha da 

Escola , localizacao da escola em um 

bairro de risco (Cidade Jardim- SJP), 

brigas frequentes dentro e fora da 

Escola, uso de Drogas lícitas e 

ilícitas, pichações pela Escola 

(Paredes, carteiras, cadeiras, 

portas...), vandalismo (vidros 

quebrados, cadeiras e cadeiras, 

fechaduras de portas, etc...), 

ausência dos Pais e Responsáveis 

em reunioes, alunos em situação de 



risco e Abandono. 

OBJETIVO:  

Tirar os alunos em situação de risco 

da rua (Mais-Educação e AETE), 

Reuniões mensais com pais, 

responsáveis e comunidade escolar 

para retomar a confiança da 

Comunidade, Normas e regras 

(Regimento Escolar) sendo 

respeitadas e trabalhadas por 

Professores, Equipe Pedagógica e 

Funcionários, pais assumindo seu 

papel dentro da Escola, Uso dos 

Órgãos Públicos através de 

encaminhamentos e Atividades 

Esportivas e Recreativas aos 

Sábados (para os alunos) com 

participação de voluntários da 

comunidade escolar (professores, 

pedagogos, pais...).  

ENCAMINHAMENTOS:  

Programas com os alunos e 

comunidade escolar contra Violência 

e Evasão Escolar, a Patrulha Escolar 

presente dentro da Escola realizando 

palestras, Projetos Contraturno Mais-

Educação e AETE, Reuniões 

mensais com pais, responsáveis e 

comunidade escolar, Normas e 

regras (Regimento Escolar) sendo 

trabalhado por Professores, Equipe 

Pedagógica e Funcionários, Pais 



presentes assumindo seu papel 

dentro da Escola, Uso dos Órgãos 

Públicos através de 

encaminhamentos e Atividades 

Esportivas e Recreativas aos 

Sábados com participação de 

voluntários da comunidade escolar  

RESULTADOS: 

Redução da evasão escolar e 

redução de alunos em situação de 

risco e fora da escola, Reuniões 

mensais com pais, responsáveis e 

comunidade escolar presente e 

auxiliando nas decisões de açses 

para melhoras para escola, Normas e 

regras (Regimento Escolar) sendo 

respeitadas e trabalhadas por 

Professores, Equipe Pedagógica e 

Funcionários e alunos, Uso dos 

Órgãos Públicos através de 

encaminhamentos e Atividades 

Esportivas e Recreativas aos 

Sábados (para os alunos) com 

participação de voluntários da 

comunidade escolar (professores, 

pedagogos, pais...).  
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DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO 

 

NRE:  ÁREA METROPOLITANA SUL 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  COL. EST. CASEMIRO KARMAN 

MUNICÍPIO:  CAMPO LARGO 

DIRETOR (A):  JOSÉ ALEXANDRE BERTO 

E-MAIL DA ESCOLA: casemirokarman@yahoo.com.br 

AUTOR (ES): JOSÉ ALEXANDRE BERTO 

TEMA:  ENFRENTAMENTO AS VIOLÊNCIAS NAS ESCOLAS 

TÍTULO: POR UMA ESCOLA PACÍFICA E UMA SOCIEDADE PACÍFICA 

INTRODUÇÃO: O Colégio Estadual Casemiro Karman pertence ao município 

de Campo Largo e está situado no bairro Rivabem. Atualmente ele conta com 

330 alunos, distribuídos nos três turnos (manhã, tarde e noite), ofertando o 

ensino fundamental e médio. Após 20 anos de dualidade administrativa, 

conseguimos neste ano uma nova unidade escolar, a qual  ampliará sua 

capacidade de atendimento a comunidade local e bairros vizinhos. Como 

comunidade periférica, a sociedade local enfrenta uma série de problemas 

sociais, dentre os quais a violência tem peso relevante. Assim, torna-se 

necessário ações que promovam o enfrentamento das multiplas forma de 

violência que afetam esta comunidade bem como a escola em que ela está 

inserida 



JUSTIFICATIVA: A comunidade do Colégio Estadual Casemiro Karman está 

situada na periferia do município de Campo Largo. Desta forma, muitos 

fatores contribuem para produção de diversas formas de violência que afetam 

as crianças e adolescentes bem como a população em geral, como: 

tráfico/uso de drogas; abusos físico/sexual; preconceito e discriminação 

quanto ao gênero, orientação sexual, cor da pele, situação financeira; falta de 

orientação familiar; negligência dos poderes públicos quanto aos direitos 

básicos. Desta forma, a escola como agente de transformação, deve intervir 

nesta situação buscando articular os poderes públicos promovendo as 

devidas políticas públicas e ações dentro e fora da escola. 

OBJETIVO:  Garantir um espaço escolar pacífico e um local onde as crianças 

e adolescentes, bem como a população que dela se beneficia, possam refletir 

sobre a cultura de paz, resolução de conflitos e busca de direitos básicos que 

promovam a cidadania e o bem estar. 

ENCAMINHAMENTOS:  

Dentro da escola procuramos promover um ambiente de escuta e acolhimento, onde a 

maioria do profissionais, se empenham em buscar ajudar os alunos em detrimento de culpá-

los pelas situações conflitantes que existem; 

O Regimento Escolar e as Normas Internas são refletidas com o coletivo e não impostas; 

Reuniões com as turmas são feitas, onde se dá espaço para que o aluno coloque suas 

impressões sobre os processos escolares e sugestões de mudanças para o bom andamento 

da escola; 

Atenção especial é dirigida aos alunos que apresentam problemas afetivos, emocionais, 

familiares entre outros que prejudiquem a saúde  mental e o processo de aprendizagem; 

Conversas com pais/responsáveis cobrando a devida participação na vida escolar dos filho, 

mas colocando-se como colaboradores dos mesmos nos processos; 

Encaminhamentos ao Conselho Tutelar, CREAS, CRAS, Patrulha Escolar e principalmente, a 

articulação à Rede de Proteção local que temos no bairro. 



 

RESULTADOS:  

O que temos é um projeto de escola em permanente construção. Uma escola 

que trabalha com demandas que não param e que continuarão chegar. 

Dentro das possibiliades, nosso ambiente escolar é pacífico. Brigas e 

desavenças sérias são raras de ocorrer. A Patrulha Escolar vem à escola, não 

em situações emergenciais, mas para conversas e aconselhamentos aos 

alunos e pais. O patrulheiro também é permissionário da escola e coloca que 

nosso ambiente escolar é bem pacífico frente a outras realidades que 

encontra. Muitos casos de alunos e familiares com problemas 

afetivos/emocionais e de saúde mental são encaminhados na busca de 

atendimento especializado. Situações mais sérias como abusos físicos, 

sexuais e drogadição são levados aos órgãos competentes tão logo sejam 

detectados.  

 

Tamanho máximo do documento: 10 MB. 

Salvar o arquivo em formato (.doc) 
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DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO 

NRE:  Assis Chateaubriand 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  CEEBJA Assis Chateaubriand 

MUNICÍPIO:  Assis Chateaubriand 

DIRETOR (A):  Antonio Marcos Carrillo Garcia 

E-MAIL DA ESCOLA: asdceebjassis@seed.pr.gov.br 

AUTOR (ES): Antonio Marcos Carrillo Garcia  

Josiane Bernini Jorente Martins 

TEMA:  Enfrentamento à Violência 

TÍTULO:  A importância da identificação dos estudantes 

INTRODUÇÃO:  

O Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos – CEEBJA, 

oferta o Ensino Fundamental para jovens e adultos acima de 15 anos e o 

Ensino Médio para aqueles que tem 18 anos ou mais.  

O CEEBJA Assis Chateaubriand – atende cerca de 900 alunos entre 15 e 79 

anos, são adolescentes, jovens, adultos e idosos que buscam concluir à 

Educação Básica. Esses estudantes são atendidos de acordo com o 

cronograma de oferta de disciplinas, na organização Individual e Coletiva. O 

atendimento Coletivo também é ofertado nas Ações Pedagógicas 

Descentralizadas – APED.  

A oferta das disciplinas por cronograma, possibilita uma flexibilização de 

horário aos estudantes trabalhadores, este fato, aliado ao número de 

estudantes que frequentam este CEEBJA, geram grande fluxo de pessoas 
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nos três turnos de atendimento.  

Diante disso, sentiu-se a necessidade de identificar os estudantes, visando 

controlar a entrada de pessoas não autorizadas no espaço escolar, com o 

objetivo de promover a segurança de todos. Assim, após uma consulta à 

comunidade escolar e com a aprovação do Conselho Escolar e da 

Associação de Professores, Pais, Alunos e Funcionários – APPAF, ficou 

estabelecido a obrigatoriedade da apresentação da identidade estudantil para 

ter acesso ao espaço escolar, mais especificamente ao piso superior, onde 

encontram-se as salas de aula.  

JUSTIFICATIVA:  

O CEEBJA é uma instituição de ensino que oferta a Educação de Jovens e 

Adultos – EJA, dessa forma, apresenta uma organização diferenciada das 

escolas comuns. Uma das características é o atendimento por cronograma 

sendo possível que os estudantes, na maioria trabalhadores, não frequentem a 

escola todos os dias. Outra especificidade é o atendimento individual que 

possibilita uma flexibilização nos horários dos estudantes que optam por esse 

atendimento. Além disso, os estudantes maiores de idade não são obrigados, por 

lei, frequentarem regularmente à escola, respondendo apenas pedagogicamente 

por suas faltas. Todavia, os estudantes menores de idade, como determina a lei, 

devem permanecer no espaço escolar. O artigo 54, inciso primeiro do Estatuto 

da Criança e do Adolescente – ECA – determina que “É dever do Estado 

assegurar à criança e ao adolescente: I – ensino fundamental, obrigatório e 

gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. 

Ainda, o inciso II do artigo 56 do ECA, estabelece que “Os dirigentes de 

estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os 

casos de: […] II – reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, 

esgotados os recursos escolares”. Para tanto, essa instituição buscou controlar o 

acesso e a permanência dos estudantes menores de idade no espaço escolar 

durante a período letivo. Assim, considerando o que determina a legislação, a 

ação proposta justifica-se pela necessidade de reconhecer, entre os estudantes 

deste CEEBJA, os que são menores de idade.  

A ação desenvolvida, justifica-se ainda pelo grande fluxo de estudantes nos 

diferentes horários durante os três turnos de atendimento do CEEBJA, o que 

facilita o acesso ao espaço escolar por pessoas não autorizadas. A simples 

presença dessas pessoas no espaço escolar pode representar uma situação de 

risco o que se agrava quando essas se aproximam dos estudantes, 

principalmente os menores de idade, com o intuito de aliciá-los, podendo causar-

lhes danos físicos e/ou morais.  

Não só os estudantes menores de idade, mas, com a entrada de pessoas não 

autorizadas, todos ficam expostos, uma vez que, como vivenciado em outros 

momentos, pessoas não autorizadas, querem ter acesso ao espaço escolar para 

resolverem questões de interesse pessoal, fazendo ameaças, utilizando-se de 



agressão verbal e/ou física, gerando constrangimento não só aos envolvidos, 

como também aos demais estudantes.  

As situações acima citadas, exemplificam alguns dos problemas enfrentados 

diariamente que colocam em risco a integridade psicológica e física dos 

estudantes, professores e funcionários desta instituição de ensino.  

OBJETIVO:  

Promover a segurança dos estudantes, professores e funcionários do CEEBJA 

no espaço escolar, por meio da identificação dos estudantes e do controle da 

entrada de pessoas no estabelecimento de ensino.  

ENCAMINHAMENTOS:  

Ao diagnosticar o problema e compreender que uma maneira de o solucionar ou 

pelo menos amenizá-lo seria o controle da entrada e saída de pessoas no 

espaço escolar, a situação foi levada para pauta da reunião do Conselho Escolar 

e da APPAF.  

A primeira sugestão foi tornar obrigatório a utilização da camiseta de uniforme, 

no entanto, esse fato não resolveria o problema de identificar os estudantes 

menores de idade. Outra sugestão, foi a utilização da identidade estudantil 

(carteirinha de estudante) como documento obrigatório para entrada dos 

estudantes no espaço escolar. A carteirinha, que já era confeccionada com 

recursos da APPAF e fornecida de forma gratuita aos estudantes do CEEBJA, 

com a efetivação da ação proposta, passaria a ser utilizada como identificação 

para acesso ao espaço escolar. Após ser votado e aprovado pelo Conselho 

Escolar, a ação foi colocada em prática.  

Primeiramente, fez-se um levantamento junto aos estudantes verificando aqueles 
que não tinham a carteirinha estudantil e essa foi providenciada.  
Em seguida, foi direcionado um funcionário agente I para ficar na portaria. Esse 

funcionário recepciona as pessoas que desejam ter acesso à escola. Os 

estudantes, ao chegarem apresentam a carteirinha na qual está indicado o turno 

de estudo. Quando estão em horário de aula, eles têm acesso ao piso superior, 

onde estão localizadas as salas de aula, refeitório, equipe pedagógica. Fora do 

turno no qual estão matriculados, eles precisam ter uma autorização para ter 

acesso a esse espaço. 

No contraturno, os estudantes podem frequentar a biblioteca e o laboratório de 
informática que ficam no primeiro piso para realizarem as possíveis atividades 
extras.  
As pessoas que não são estudantes, são direcionadas para a secretaria ou 
equipe diretiva para atendimento. Para garantir que todos os estudantes estejam 
identificados as carteirinhas são renovadas anualmente e para os novos 
estudantes, a foto que compõe a carteirinha é tirada no momento da matrícula. 
Um funcionário confecciona o documento que, após assinado pela direção, é 
entregue ao estudante gratuitamente. 



RESULTADOS:  

Com essa ação, houve o controle da entrada de pessoas não autorizadas no 
espaço escolar e também um maior controle da saída de estudantes menores de 
idade durante o período de aula, uma vez que, quando esses deixam o 
estabelecimento, sem autorização, o funcionário avisa imediatamente a equipe 
pedagógica ou diretiva para que as providências cabíveis sejam tomadas. 

Essa ação teve reflexo positivo, pois diminuiu o fluxo de pessoas no piso 
superior, contribuiu para a permanência dos estudantes menores de idade na 
sala de aula e verificou-se também que o controle da entrada de pessoas não 
autorizadas diminuiu a indisciplina, tendo reflexo no trabalho pedagógico e nos 
processos de ensino e aprendizagem.  

Ainda, favoreceu a organização dos trabalhos das equipes diretiva e pedagógica, 
uma vez que essas são informadas quando os pais ou responsáveis legais 
chegam à escola possibilitando um melhor atendimento.  
Os estudantes maiores de idade manifestaram que se sentem mais seguros com 
o controle da entrada de pessoas que não são estudantes do CEEBJA no 
espaço escolar e com a diminuição do fluxo de pessoas, no piso superior, onde 
localizam-se as salas de aula. 
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TÍTULO: Aé? Oloko! 

INTRODUÇÃO: Aé? Oloko! é um canal no Youtube e uma página no 

Facebook que surgiu com o objetivo de aproximar os alunos da leitura, 

provocar reflexão sobre temas atuais e desenvolver o senso crítico nos 

mesmos e naqueles que assistem aos vídeos e acompanham nossa página. 

Diante da necessidade de aproximar os alunos dos livros, da leitura de 

mundo, da observação atenta da realidade e da importância de aprender a 

ver e identificar a educação como instrumento transformador no processo de 

formação do ser humano é que idealizou-se uma maneira de renovar nosso 

olhar nos desprendendo um pouco das antigas ideias e nos sincronizando 

com os interesses atuais dos adolescentes.  



É claro e evidente a grande atração e interesse desses jovens com o mundo 

tecnológico, e também é fato que a educação e o conhecimento precisam 

estar em constante processo de redefinição e ressignificação. Diante disso, 

buscamos unir conhecimento e tecnologia, aliados importantíssimos, que 

juntos e de maneira orientada podem, efetivamente, melhorar o aprendizado 

e o desenvolvimento dos alunos.  

JUSTIFICATIVA: Nosso ponto de partida é a confiança em um futuro melhor 

para nossos jovens, o desejo de transmitir para as novas gerações, a paixão 

e a força para construir um amanhã melhor e transformar sonhos em vida. 

Temos como objetivo, auxiliar nossos jovens a amadurecer de forma 

saudável e construtiva, auxiliá-los sobre inteligência emocional, motivá-los a 

persistir, ultrapassando os obstáculos. É desejo nosso proporcionar um 

ambiente que cultive nos jovens adolescentes sentimentos de amizade, 

solidariedade, desejo de aprender, de ensinar, de transformar a realidade da 

qual faz parte. 

O Colégio 14 de Dezembro acredita na educação transformadora, crê que é 

possível transformar a vida desses adolescentes por meio de ações simples, 

porém envolventes, mostrando aos jovens que é possível transformar a 

realidade quando investimos no ser humano. 

As novas tecnologias vêm agregar experiências ainda mais desafiadoras e 

magníficas, agilizam nossas rotinas e ressignificam nossos conhecimentos. 

São indispensáveis, motivadoras e devem ser utilizadas como uma 

ferramenta para a promoção e desenvolvimento dos alunos. 

OBJETIVOS:  

 Aproximar os alunos da leitura; 

 Provocar reflexão sobre temas atuais; 

  Desenvolver o senso crítico nos alunos participantes do projeto e 

naqueles que assistem aos vídeos;  



 Auxiliar nossos jovens a amadurecer de forma saudável e construtiva; 

  Afastar os jovens adolescentes de todo tipo de violência; 

 Contribuir para uma sociedade mais justa e humanizada. 

ENCAMINHAMENTOS: É um projeto que apresenta uma dinâmica de 

atividades bastante atrativa para os adolescentes, uma vez que os torna 

sujeitos de um processo de sugestões de temas a serem discutidos, 

elaborados e redigidos em forma de programa e da descrição tanto na página 

quanto no canal, estudos para fundamentar e referenciar cada assunto em 

pauta e interação com pessoas de várias regiões que deixam na página e no 

canal, sugestões sobre os vídeos postados e os próximos temas. Após todo 

trabalho de pesquisa, discussão e elaboração de roteiros, os programas são 

gravados, editados e postados pelos próprios alunos sob a orientação e 

acompanhamento da professora. Com este trabalho fica claro o envolvimento 

com a leitura, o enriquecimento do vocabulário dos mesmos, o prazer em 

realizar as propostas, o envolvimento aluno-família-escola, a transformação 

de simples informação em busca de conhecimento e o uso potencializado e 

responsável das tecnologias.  

Procura-se com esta atividade, colocar o aluno no papel de companheiro 

ativo na construção do conhecimento, respeitar seus avanços, favorecer seu 

envolvimento, seu desenvolvimento na busca da transformação de sua 

realidade por meio de novos conhecimentos.  

O jovem adolescente percebe que suas ações têm o poder de transformar, 

ou de pelo menos provocar reflexão sobre determinados assuntos, situações 

que fazem parte da realidade de cada um. Há por meio da abordagem dos 

temas, uma constante revisitação aos pontos de vista, considerando a visão 

de cada um e desenvolvendo várias maneiras de interpretar o que 

vivenciamos, o que observamos e sentimos, criando, de certa forma uma 

lente particular de análise, que possibilita uma rica experiência de respeito 

aos diferentes pontos de vista e um grande desenvolvimento pessoal frente à 

diversidade. 



RESULTADOS: As novas tecnologias vêm agregar experiências ainda mais 

desafiadoras e magníficas, agilizam nossas rotinas e ressignificam nossos 

conhecimentos. São indispensáveis, motivadoras e devem ser utilizadas 

como uma ferramenta para a promoção e desenvolvimento dos alunos. 

Temos a convicção de que é na escola que o jovem começa a ter consciência 

acerca de suas escolhas, a ter discernimento de seu potencial e somos 

convictos também de que é por meio de atividades como esta, de 

envolvimento, reflexão, nas quais os alunos têm a possibilidade de atuarem 

como sujeitos ativos, que temos nas mãos a oportunidade de mostrar que 

transformar é possível, que a escola pode ser o diferencial na vida de toda 

pessoa. 'Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. 

Pessoas transformam o mundo'. (Paulo Freire)  

Nosso colégio vê nessa prática do Aé? Oloko! uma maneira de transformar, 

ou de ao menos oferecer a possibilidade de novas e melhores oportunidades 

para nossos alunos, que estão encontrando neste trabalho a oportunidade de 

compreender que não devemos nos fechar, nos prender em nossas próprias 

certezas, mas que podemos e devemos nos abrir para a observação de 

novas formas de ver cada situação, de nos distanciarmos um pouco de nós 

mesmos e analisarmos outros pontos de vista, compreendendo a beleza 

existente nas escolhas de cada um e que a diferença pode ser entendida 

como riqueza e uma grande possibilidade de ampliarmos nosso 

conhecimento. 

Após o desenvolvimento desse projeto, fica evidente a mudança de atitude 

dos alunos diante de todas as situações do cotidiano. Além do maior 

envolvimento em todas as atividades propostas pelo colégio, notamos um 

grande amadurecimento desses adolescentes frente aos fatos, o respeito e 

admiração às diferenças e a certeza de que é possível transformar a 

realidade por meio do conhecimento e com ações inovadoras e pautadas em 

uma educação de qualidade. 

Durante o tempo de trabalho desenvolvido pelo Canal Aé? Oloko! tivemos 

mais de 3000 (três mil) visualizações e 170 inscritos, a maioria adolescentes. 



Temos vários inscritos que estão na faixa etária entre 11 e 13 anos, mas 

também temos a participação de pessoas adultas, de outras cidades, de 

professores e alunos do 9º ano. Também recebemos muitos acessos, 

curtidas nas atividades postadas na página do canal no Facebook, onde 

semanalmente postamos algumas fotos, notícias e ações desenvolvidas pelo 

grupo, no colégio ou pelo colégio e o grupo participa prestigiando e 

divulgando o trabalho. 

Durante esse processo de atividades já abordamos assuntos como: padrões 

de beleza, aborto, bullying, medos, câncer de mama, importância do idoso 

para a sociedade, diferenças, importância da leitura, sofrimento na 

adolescência, drogas e poesia. 

Todos esses temas foram estudados, pesquisados, discutidos e o resultado 

tem sido positivo, pois proporciona aos participantes, aos envolvidos, a 

possibilidade de repensar atitudes, crenças, rever posturas, comportamentos 

e ver de forma diferente o que sempre foi visto de forma única, simples, sem 

muito critério. As atividades desenvolvidas no canal nos torna mais críticos, 

mais sensíveis aos fatos, mais criteriosos e muitas vezes, mais humanos. 

O adolescente, de modo geral, costuma ser bastante cruel, consigo mesmo e 

com os outros. No entanto, após o trabalho deste projeto, fica evidente que 

esses adolescentes tornaram-se mais tranquilos, cuidadosos no trato com os 

companheiros, trocaram a agressividade, própria da idade pela amizade, pelo 

respeito, por uma prática consciente de busca por um mundo melhor, a 

começar pelo meio em que vivem. O diálogo, tão presente em nosso 

trabalho, nos apresenta uma realidade muito melhor, uma maneira agradável 

de resolver cada situação com muita conversa onde falar é tão importante 

quanto ouvir o que o outro tem a dizer, e que o que ele tem a dizer pode 

contribuir muito para o crescimento do grupo e de cada um. 
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TÍTULO: JUSTIÇA RESTAURATIVA NA ESCOLA 

INTRODUÇÃO: 

O Colégio Estadual Marcos Cláudio Schuster está localizado no Conjunto Residencial São 

Francisco – região norte da periferia de Cascavel. O Colégio atende cerca de oitocentos e 

trinta (830) estudantes, dentre os níveis de Ensino Fundamental e Médio e conta com uma 

Sala de Recursos Multifuncional Tipo I, Sala de Recursos Multifuncional Tipo II, Sala de 

Apoio à Aprendizagem, um Centro de Atendimento Especializado para Deficientes Visuais e 

o Centro de Língua Estrangeira Moderna. O atendimento aos estudantes ocorre nos turnos 

matutino (seis turmas de Ensino Fundamental e seis turmas de Ensino Médio), vespertino 

(dez turmas de Ensino Fundamental) e noturno (três turmas de Ensino Médio). A Instituição 

de Ensino oferta, em período intermediário, dois projetos de Aulas Especializadas de 

Treinamento Esportivo: futsal e voleibol.  

No ano de 2013, a atual diretora, professora Andréia Neres dos Santos e a pedagoga Matilde 

Costa Fernandes de Souza, tiveram o primeiro contato com a proposta da Justiça 

Restaurativa, por intermédio do Curso de Fundamentos da JR/ESPERE. No mesmo ano, a 

professora Inez Aliete Dalavechia, assessora da chefia do Núcleo Regional da Educação de 

Cascavel naquele momento, conheceu o modelo da Justiça Restaurativa e no ano seguinte 

trouxe a proposta para que fosse desenvolvida dentro do NRE, passando a ofertar essa 

mesma formação aos profissionais da educação, da qual participaram sete profissionais do 



Colégio Marcos Cláudio Schuster. Num segundo momento, mais nove profissionais também 

realizaram a capacitação, totalizando dezessete profissionais que concluíram os 

Fundamentos da JR/ESPERE. Em dezembro de 2014, a professora Andréia Neres dos 

Santos solicitou à professora Inez Aliete Dalavechia, responsável pela chefia do NRE, que o 

Colégio Estadual Marcos Cláudio Schuster, fosse o primeiro colégio da rede estadual do 

município de Cascavel a iniciar o processo de “Escola-Piloto em Justiça Restaurativa”. A 

solicitação da professora Andréia pautou-se na receptividade que a proposta obteve junto 

aos professores e funcionários, sendo que, um número considerável de profissionais já 

possuía formação em Fundamentos e Práticas da Justiça Restaurativa. Neste contexto, 

desenvolvemos o Projeto “Justiça Restaurativa na Escola”, baseado no material intitulado 

“Uma Arte de Viver e Conviver” articulado às demais ações de resolução de conflitos. 

JUSTIFICATIVA:  

A Justiça Restaurativa é uma nova proposta na abordagem para o trato com a 

questão da violência. Ela considera que as ações punitivas não têm apresentado resultados 

positivos. Diante do diagnóstico frequente de indisciplina, altos índices de violências e 

dificuldades nos relacionamentos interpessoais que interferiam no bom andamento das 

atividades escolares e na qualidade dos processos de ensino e de aprendizagem, verificou-

se a necessidade de uma ação concreta para superar tais desafios. Para tanto, o 

planejamento pautou-se em um projeto que envolvesse toda a comunidade escolar: pais, 

responsáveis, estudantes, instâncias colegiadas, professores, direção, equipe pedagógica e 

agentes educacionais.  

Para que o espaço escolar possa ser compreendido como um ambiente de diálogo e 

da permanente construção do respeito e da paz é preciso que a escola inicie esse processo 

de mudança. Dessa maneira, faz-se necessária primeiramente, uma formação nos 

princípios da Justiça Restaurativa para o maior número possível dos envolvidos no dia a dia 

da escola, de forma direta ou indireta, sejam eles, alunos, professores, funcionários, 

pedagogos, direção, pais, Associação de Pais, Professores e Funcionários (APMF), 

Conselho Escolar e Grêmio Estudantil. Tendo em vista que, “a violência é um círculo 

perverso, em que a vítima se torna agressor, movida pela raiva, pelo rancor e pelo desejo de 

vingança, que realimentam e perpetuam a violência, a proposta da ESPERE é romper este 

círculo” (BLANEY e BOONEN, p. 12). 

OBJETIVO: 

Compreender e fazer uso dos princípios da Justiça Restaurativa na sua práxis, construindo 

uma cultura de paz no ambiente escolar e nos espaços indiretamente afetados pelos 

participantes do projeto, assim como, propor o uso das práticas restaurativas nas situações 

de conflito vivenciadas no cotidiano escolar. 



 

ENCAMINHAMENTOS: 

O Projeto “Justiça Restaurativa na escola” é constituído pelas seguintes ações: 

AÇÃO 01: Justiça Restaurativa 

 Sensibilização com a Comunidade Escolar; 

 Reuniões com as instâncias colegiadas para a sugestão de implantação do Projeto; 

 Reuniões com os profissionais da escola;  

 Curso de formação em Fundamentos da Justiça Restaurativa para pais, 

responsáveis, funcionários, instâncias colegiadas, líderes de turma; 

 Curso de práticas de Justiça Restaurativa para pais, responsáveis, funcionários, 

instâncias colegiadas, líderes de turma; 

 Formação para os alunos de 6º anos com a temática: “Uma Arte de Viver e 

Conviver”; 

 Realização dos Círculos de Paz com a comunidade escolar; 

 Realização de Círculos de Entendimento; 

 Realização de Círculos Vítima – Ofensor. 

AÇÃO 02: Ações complementares na resolução de conflitos 

 Atendimento aos alunos de 6º e 7º anos, aos sábados, desenvolvendo roda de 

conversas sobre valores, disciplina, regras, convivência, violência, drogadição, 

incentivo aos estudos, protagonismo juvenil, resgate de jogos e brincadeiras 

populares; 

 Atendimento individualizado aos alunos que apresentam indisciplina em sala de 

aula; 

  Escola de Pais – A Escola de Pais tem por objetivo trazer a família para a escola 

para vivenciar as práticas e contribuir com a construção de valores na base. São 

desenvolvidas bimestralmente oficinas e palestras com os pais e responsáveis de 

todos os alunos da escola; 

  Palestras educativas – Momentos de formações auxiliares relacionadas à 

conscientização e competência emocional, cuidado mútuo buscando promover uma 



cultura nos ambientes escolares; 

 Parcerias com pessoas e entidades que trabalham temáticas correlacionadas à 

cultura de paz (Estagiários de Medicina de uma Faculdade privada e Professora e 

Estagiários de Fisioterapia da Unioeste e Núcleo Comunitário de Práticas de Justiça 

Restaurativa) entre outros; 

 Palestras mensais com os alunos, abordando relacionamento interpessoal, 

resolução de conflitos, bullying, valores e motivação. 

RESULTADOS: 

 Os Índices de violência, após a aplicação da Justiça Restaurativa no ambiente 

escolar, diminuíram significativamente, assim como as questões relacionadas à 

indisciplina nas salas de aula; 

 Mudanças nos relacionamentos interpessoais (funcionários x funcionários, 

funcionários x alunos, alunos x alunos, alunos x professores, professores x alunos, 

etc.), também foram perceptíveis no ambiente escolar, ampliando assim, a 

compreensão da empatia; 

 Diminuição de casos encaminhados para justiça comum, pois as realizações dos 

Círculos evitaram a representação de boletins de ocorrência, proporcionando acordo 

satisfatório entre os envolvidos; 

 Mudanças significativas no processo de ensino – aprendizagem; 

 Maior interação dos pais com a escola;  

 Prevenção das situações de conflitos através do diálogo; 

 Maior êxito na resolução de conflitos através dos Círculos de Paz. 
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INTRODUÇÃO: A ação “Homicídio de Adolescentes no Contexto de 

Valorização do Protagonismo Juvenil” foi direcionada e liderada pela equipe 

diretiva no Colégio Estadual Cianorte – EFMNP, em quatro turmas de 

Segundas Séries do Ensino Médio, período matutino, com o propósito de 

ampliar e redimensionar a compreensão e reflexão dos estudantes sobre o 

fenômeno do aumento de homicídios de adolescentes na atualidade a fim de 

identificar tipos, causas e políticas públicas de combate às diversas 

manifestações de violência e, sobretudo, com o propósito de formar 



adolescentes conscientes desta problemática e proativos no combate à 

violência. 

Essa prática foi desenvolvida a partir do campo de estudos da 

Geografia e da Proposta de Redesenho Curricular do ProEMI (Programa 

Ensino Médio Inovador) Macrocampo do Protagonismo Juvenil. As 

motivações da comunidade escolar para a escolha do tema, as estratégias 

de implementação e os resultados da referida ação estarão detalhadas nas 

próximas páginas. 

Antes, porém, vale mencionar que o Colégio Estadual Cianorte – 

EFMNP está inserido, geograficamente, numa região privilegiada do 

município de Cianorte, com acesso fácil a vários serviços públicos, como 

prefeitura, fórum, câmara dos vereadores, hospitais, Núcleo Regional da 

Educação, etc. Atualmente o Colégio oferece o Ensino Fundamental de 6º ao 

9º anos; o Ensino Médio e a Educação Profissional em nível Médio para os 

Cursos: Técnico em Administração – Forma Integrada e Subsequente; 

Técnico em Enfermagem – Forma Subsequente e o Curso de Formação de 

Docentes. 

A comunidade escolar é composta por famílias residentes, nas zonas 

rural e urbana, esta oriunda de muitos bairros da cidade de Cianorte e de 

municípios vizinhos, ou seja, não se restringe ao atendimento de estudantes 

residentes apenas no bairro. Em 2018, o Colégio registra o total de 1.184 

matrículas, sendo 754 no período matutino e 430 do período noturno. Com 

relação ao perfil dos estudantes, o Projeto Político-Pedagógico afirma que 

trata-se de adolescentes e jovens “cada vez mais nucleares no sentido da 

busca pelo protagonismo em suas relações e empreendimentos, e, também, 

cada vez mais flexíveis, plurais e dinâmicos” (PPP, p. 45, 2017)1. 

JUSTIFICATIVA: O interesse pelo tema mencionado surgiu quando da 

adesão do Colégio, em 2017, ao ProEMI2. Na ocasião das discussões da 

comunidade escolar, promovidas e lideradas pela equipe diretiva sobre a 

                                                           
1Para conhecer melhor o perfil do estudante do Colégio Estadual Cianorte – EFMNP consulte o PPP 

disponível em http://www.cnecianorte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=12 
2 Proemi (Programa Ensino Médio Inovador) cujo objetivo é apoiar e fortalecer o desenvolvimento de 

propostas curriculares inovadoras nas escolas de ensino médio” (BRASIL, 2009). 



proposta de redesenho curricular e das possibilidades de atividades 

integradoras, articuladas às dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e 

da tecnologia, o município de Cianorte registrava muitos casos de homicídios 

de jovens, inclusive, a morte violenta de um ex-estudante do Colégio que 

comoveu toda comunidade escolar e cianortense. 

Ainda no ano de 2017, o IPEA (Instituído de Pesquisas Econômicas 

Aplicadas) publicou nova edição do Atlas da Violência, que trouxe um 

mapeamento da evolução dos homicídios no Brasil, afirmando, mediante 

análises estatísticas, que “está em curso no país um processo gradativo de 

vitimização letal da juventude, em que os mortos são jovens cada vez mais 

jovens” (IPEA, p. 27, 2017). 

Aliado a isso, a referida Ação foi desdobrada da dimensão “Ambiente 

Educativo” Indicador “Combate à Violência da Escola e na Escola” do Plano 

de Ação do Colégio que prevê outras ações de enfrentamento à violência no 

Colégio3.Assim, a abordagem do tema encontrou justificativa nos fatos 

apontados acima e na percepção das preocupações dos estudantes com o 

crescimento de casos de mortes violentas de adolescentes no município, no 

estado e no país. 

Outro ponto que confirmou a necessidade de abordar o tema de forma 

mais elaborada foi o resultado do levantamento dos conhecimentos prévios 

dos estudantes, conduzida pela professora autora e apoiada pela equipe 

pedagógica e diretiva. Segue abaixo uma síntese do diagnóstico realizado 

pela professora autora da Ação que revelou que, de modo geral, os 

estudantes: 

 Apresentavam noção das causas dos homicídios, porém sem 

estabelecer relação das causas com os determinantes sociais, 

políticos, econômicos, educacionais e culturais da sociedade 

contemporânea. 

 Supunham que as vítimas de homicídios eram mais do sexo 

masculino e da cor negra, porém não apresentavam uma 

percepção dos homicídios, com base em categorias analíticas. 

                                                           
3 Para conhecer o detalhamento das ações de Enfrentamento à Violência contidas no Plano de Ação do 

Colégio, consulte: http://www.cnecianorte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=24 



 Sabiam pontuar algumas tendências do comportamento jovem que 

os colocavam em situação de risco, porém não conseguiam 

pontuar e refletir sobre as transformações históricas e sociais das 

instituições sociais como a família, a escola, a religião, o Estado, 

que repercutiram na formação desse comportamento jovem. 

 Parte significativa dos estudantes conhecia alguém, seja da família, 

amigos ou conhecidos, vítima de homicídio. 

 Associavam a ligação dos homicídios com o uso e tráfico de 

drogas, porém não dimensionavam essa ligação com as diversas 

manifestações sócio-espaciais, considerando as regiões 

brasileiras, o porte dos municípios e as políticas de combate ao 

tráfico. 

 Tinham ciência do debate polêmico sobre o armamento da 

população, porém apenas no âmbito midiático. 

Feita essa breve exposição, vale mencionar que a Ação “Homicídio de 

Adolescentes no Contexto de Valorização do Protagonismo Juvenil” foi 

fundamentada na concepção do método dialético e a ênfase didática recaiu 

sobre o ato da problematização, da conceituação, da contextualização e da 

interdisciplinaridade. 

Vale pontuar que a direção atribuiu à equipe pedagógica a 

incumbência de assessorar a professora autora no planejamento da Ação de 

modo a não perder de vista que o fio condutor da mediação desta prática, 

independente do procedimento metodológico e técnicas de ensino adotadas, 

seria a problematização. Isto porque, o PPP do Colégio defende que “O ato 

docente de problematizar a realidade a partir do capital de conhecimentos da 

Geografia pode permitir ao estudante romper com o senso comum por meio 

da desestabilização de suas pré-noções e certezas” (PPP, p. 171, 2017). 

Diante disso, com base no PPP do Colégio, a equipe diretiva orientou 

a professora a assumir não apenas uma postura indagadora, mas, 

sobretudo, desafiadora, enfim, uma postura dialética capaz de viabilizar aos 

estudantes condições cognitivas para ir além das aparências dos fenômenos, 

no caso, do crescente número de homicídios de jovens em escala local, 

regional e nacional.  



Além disso, a equipe diretiva atribuiu à equipe pedagógica a 

incumbência de orientar a professora a levar os estudantes a contextualizar e 

estabelecer relações interdisciplinares à propósito do tema, a fim de manter 

uma prática coerente com o expresso no PPP do Colégio, segundo o qual “O 

ato de contextualizar os conteúdos geográficos, envolvendo conceitos de 

outras disciplinas e aspectos da prática social mais ampla e/ou próxima da 

realidade dos estudantes pode se constituir como uma estratégia viável 

capaz de tornar a aprendizagem significativa para o estudante” (PPP, p. 171, 

2017) 

Com base nas orientações da equipe diretiva e pedagógica, a 

professora assumiu uma postura metodológica sustentada pelo método 

dialético, que é, diga-se de passagem, o método que norteia as ações do 

Colégio. Isto significa dizer que a abordagem do tema considerou o 

movimento de prática-teoria-prática, ou seja, a partir da vivência dos 

estudantes (prática), confrontando seus conhecimentos prévios com os 

conhecimentos sistematizados sobre o tema (teoria) de modo que os 

estudantes assumissem uma nova postura diante dos fenômenos sociais 

estudados e vivenciados (nova prática). 

 

OBJETIVO: Objetivo Geral 

Ampliar e redimensionar a compreensão e reflexão dos estudantes 

sobre o fenômeno do aumento de homicídios de adolescentes na atualidade, 

a fim de identificar tipos, causas, políticas públicas de combate às diversas 

manifestações de violência e formar adolescentes conscientes desta 

problemática, e proativos no combate à violência. 

 

Objetivos Específicos: 

 Conhecer as publicações estatísticas sobre o tema. 

 Apreender as categorias analíticas frequentemente utilizadas 

para mapear a evolução dos homicídios de jovens: faixa etária, 

unidade da federação, sexo, cor, condições econômicas, 

religião, etc. 



 Conhecer as políticas públicas de combate à violência entre 

jovens. 

ENCAMINHAMENTOS: No processo de planejamento dos 

encaminhamentos, a direção ouviu a professora, suas solicitações de suporte 

materiais para a operacionalização das ações e providenciou recursos já 

disponíveis no Colégio. Além disso, autorizou e monitorou mudanças no 

horário de aulas das turmas envolvidas, especificamente na 2ª e 3ª Etapas 

dos encaminhamentos, conforme será detalhado mais adiante. 

Vale ressaltar que, a estratégia de desenvolvimento da Ação recaiu 

sobre a necessidade de tornar acessível: a) o conhecimento das publicações 

e análises estatísticas sobre o tema; b) o conhecimento das categorias 

analíticas frequentemente utilizadas para mapear a evolução dos homicídios 

de jovens: faixa etária, unidade da federação, sexo, cor, condições 

econômicas, religião, etc; e, c) o conhecimento das políticas públicas de 

combate à violência e homicídios de jovens. 

Desta forma, a implementação foi subsidiada pela direção e 

operacionalizada pela professora autora, com a colaboração de uma 

pedagoga do colégio e de um agente educacional especializado em mídias. A 

implementação compreendeu 4 (quatro) etapas que se complementaram e 

de nível de complexidade crescente:  

1. Primeira Etapa (cada turma em sua sala de aula) 

Esta etapa foi desenvolvida em sala de aula, com as seguintes 

estratégias de ensino: 

 Levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes de modo 

a valorizar suas vivências e elaboração do pensamento atual. Esse 

levantamento foi feito por meio de diálogo provocativo. 

 Exposição problematizada, conceitual, contextualizada e 

interdisciplinar do tema, em sala de aula. Essa abordagem foi feita 

com o apoio dos seguintes materiais: publicações recentes do 

IPEA – Atlas da Violência; nos Estudos e Pesquisas e Informação 

Demográfica e Socioeconômica do IBGE/1999, que traçam o perfil 

do Jovem no Brasil, nos dados do Ministério da Saúde 2006 a 2015 



e de matérias jornalísticas veiculadas na mídia local, regional e 

nacional. 

 Explicação apoiada na abordagem das dimensões sociais, 

cotidianas, políticas, econômicas e culturais do tema. Uso da lousa, 

para construção de esquemas mentais sobre o tema. 

 Abordagem reflexiva e associativa do tema com os Desafios 

Educacionais Contemporâneos: Direitos Humanos; Combate à 

Violência e Violência Doméstica Contra a Mulher; Gênero e 

Diversidade Sexual; Violência no Trânsito; Enfrentamento à 

violência na escola (na escola, da escola e à escola) tais como o 

Bullying e Cyberbullying; Prevenção ao uso indevido de Drogas; 

Cultura Afro-brasileira e Indígena. 

 Atividades mediadas de leitura e interpretação de textos 

jornalísticos sobre o tema. 

 Encaminhamento de atividade de pesquisa (extra-sala de aula) 

sobre dados estatísticos relacionados ao tema, sendo um recorte 

para cada turma: 2ª Série A: dados sobre o homicídio de jovens em 

Cianorte; 2ª Série B: dados sobre homicídios de jovens no Paraná; 

2ª Série C: dados sobre o homicídio de jovens no Brasil; 2ª Série 

D: o perfil do jovem brasileiro contemporâneo. 

Nesta primeira etapa, percebeu-se o interesse genuíno dos estudantes 

para com o tema. A professora não teve que pensar em estratégias 

extravagantes para abordar a temática. Bastou a postura incessante de 

problematizar o tema e de buscar instrumentalizá-los por meio de materiais 

que versam sobre a realidade como é o caso do Atlas da Violência e as 

reportagens jornalísticas. Todos manifestaram curiosidade e interesse em 

aprofundar e aprender mais sobre a problemática. Alguns, inclusive, 

sugeriram que temáticas como essa deveriam ser abordadas com mais 

frequência nas escolas.  

 

2) Segunda Etapa – (uma turma por vez no Laboratório Paraná Digital e 

Proinfo) 

Nesta etapa a direção designou à equipe pedagógica a incumbência 



de fazer ajustes nos horários das aulas, de conversar com os outros 

professores das turmas, ou seja, de organizar o espaço-tempo necessários 

para que a professora autora tivesse condições de, em um mesmo dia, 

realizar o trabalho no Laboratório de Informática. Assim, ao invés de duas 

horas aulas de Geografia previstas na semana, a professora trabalhou três 

horas aulas geminadas, a fim de não interromper o trabalho4. De modo geral, 

nesta etapa a professora trabalhou: 

 Explicação conceitual de diferenciação entre pesquisa 

quantitativa/estatística e pesquisa qualitativa/social. 

 Explicação sobre as fases de uma pesquisa quantitativa de caráter 

estatístico: (fonte de dados, formas de coleta de dados, tratamento 

dos dados, categorias analíticas de dados e exposição dos dados). 

 Digitação dos resultados da pesquisa encaminhada na 1ª etapa, no 

Excel. 

 Conversão da digitação em gráficos, com foco nos critérios para a 

escolha do melhor tipo de gráfico para cada dado. 

 Produção, exposição e análise dos gráficos construídos pelos 

estudantes. 

Essa etapa foi a mais trabalhosa e, ao mesmo tempo, mais produtiva e 

inovadora para os estudantes. Como se sabe, trabalhar com, 

aproximadamente, 37 estudantes em um Laboratório de Informática não é 

tarefa simples. A professora contou com a colaboração da pedagoga e do 

agente educacional especializado em mídias. E essa colaboração foi muito 

positiva, tanto para a abordagem conceitual quanto para a operacional com 

as máquinas. 

A exemplo da Primeira Etapa, a professora não enfrentou problemas 

de falta de interesse ou motivação para a apropriação do conhecimento.  

 

                                                           
4O ajuste no horário de aulas se justificou pela necessidade de reunir numa mesma ação mais de 

um funcionário do Colégio, como é o caso do agente educacional II e da pedagoga, lembrando que o 

período de implementação foi o 4º Bimestre e coincidiu com o período de atendimento individual de 

estudantes e pais pela Equipe Pedagógica, bem como com os preparativos das apresentações dos trabalhos 

da Equipe Multidisciplinar. O ajuste no horário foi compensado na semana seguinte, de modo a não 

prejudicar a carga horária das outras disciplinas previstas no horário do dia. 

 



3) Terceira Etapa – Mesa Redonda/Anfiteatro do Colégio 

Essa etapa é a expressão das ações previstas no Plano de Ação do 

Colégio, na Dimensão “Gestão Escolar Democrática”; Indicador “Parceiras 

locais e relacionamento da escola com os serviços públicos”; 

Problema/Desafio “Vínculo expressivo do Colégio com determinados 

segmentos do serviço público”. Ação “Convidar representantes de outros 

serviços públicos para conduzir momentos de esclarecimentos sobre 

demandas pontuais identificadas no contexto escolar”. 

Assim, a equipe gestora direcionou e atribuiu à pedagoga envolvida na 

Ação, a atribuição de ligar para os profissionais que compuseram a Mesa 

Redonda, a fim de esclarecer os objetivos da ação e de colocá-los cientes 

das ações já realizadas pela professora autora em sala de aula e no 

Laboratório de Informática. A pedagoga fez as ligações e convidou os 

profissionais que se manifestaram contentes com a iniciativa do colégio. 

Todos aceitaram o convite. 

A partir disso, a direção viabilizou, no âmbito de suas atribuições 

enquanto gestora, todas as condições humanas e materiais necessárias para 

a realização, no Anfiteatro do Colégio, da Mesa Redonda com os 

profissionais de outros segmentos públicos que lidam diretamente com o 

problema da violência e homicídios de jovens. Participaram da Mesa: 

 Representantes do CREAS (Centro de Referência Especial de 

Assistência Social) de Cianorte. Na ocasião estiveram presentes 

duas psicólogas e uma assistente social que apresentaram a 

finalidade do CREAS, compartilharam experiências e responderam 

dúvidas dos estudantes. 

 O presidente do Conselho Municipal de Segurança Pública de 

Cianorte que falou aos estudantes sobre a função social do 

Conselho, suas ações e sanou dúvidas dos estudantes, focando as 

políticas públicas existentes. 

 Um capitão da Polícia Militar com experiência em análises 

estatísticas de crimes diversos, que compartilhou experiências, 

indicou situações de perigos que o jovem deve evitar e respondeu 

questionamentos, especialmente sobre o armamento da 



população. 

 Um Representante da Polícia Civil de Cianorte que enfatizou que 

quase cem por cento dos casos de homicídios de jovens estão 

ligados ao uso e tráficos de drogas. 

 Representante da Rede de Proteção à Criança e Adolescentes em 

Cianorte, que defendeu a importância das instituições de ensino e 

dos profissionais da educação desenvolverem atividades 

permanentes que visem informar e estimular o diálogo sobre o 

tema, a fim de prevenir situações de riscos. 

No dia da mesa redonda, foram expostos os gráficos estatísticos 

produzidos pelos estudantes na segunda etapa, bem como os cartazes. A 

RPC TV (Rede Paranaense de Televisão Filial da Globo) esteve presente, 

filmou e noticiou toda a Ação desenvolvida.5 

 

4) Quarta Etapa: Avaliação da aprendizagem e Avaliação da prática 

pedagógica. 

RESULTADOS: A avaliação que o coletivo escolar fez do processo de 

desenvolvimento da Ação “Homicídios de jovens no contexto do discurso de 

valorização do protagonismo juvenil” não se restringe à avaliação do 

rendimento do estudante, mas também, e, sobretudo, à análise da postura do 

Colégio e do processo educativo como um todo. 

A partir dessa linha de pensamento, no processo avaliativo da 

aprendizagem, a professora foi orientada a identificar, por meio da análise 

dos discursos (falas e produção textual) dos estudantes em que medida eles 

se apropriaram dos conceitos trabalhados sobre o tema. Nesta direção, 

percebeu-se que, já ao final da segunda etapa, eles manifestavam conceitos, 

perguntas e argumentos diferentes daqueles que expressaram no 

levantamento dos conhecimentos prévios. 

Com a correção das produções textuais dos estudantes, constatou-se 

                                                           
5 A reportagem está disponível em: http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-

1edicao/videos/t/noroeste/v/alunos-debatem-a-violencia-entre-o-jovens/6351754/Além disso, todo o 

trabalho foi divulgado na página do colégio: https://www.facebook.com/CECianorte/ 

 

 

http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-1edicao/videos/t/noroeste/v/alunos-debatem-a-violencia-entre-o-jovens/6351754/
http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-1edicao/videos/t/noroeste/v/alunos-debatem-a-violencia-entre-o-jovens/6351754/
https://www.facebook.com/CECianorte/


que eles conseguiram atingir, de modo satisfatório, os critérios de avaliação. 

Resguardadas as especificidades das produções de cada estudante, alguns 

mais outros menos, conseguiram reconhecer as causas das mortes violentas 

de adolescentes e relacioná-las com questões de ordem mais ampla, como 

por exemplo, a concentração de renda e a desigualdade social. Além disso, 

por meio das produções textuais e das produções dos cartazes, verificou-se 

que os estudantes conseguiram identificar os padrões de comportamento e 

situações que podem colocar o adolescente em situação de risco de morte 

violenta. 

Apesar dos pontos positivos encontrados na avaliação, um aspecto 

que considerou-se necessário rever para uma nova implementação da 

prática pedagógica é o tempo reservado para a abordagem associada à 

morte violenta de adolescentes com os temas dos Desafios Educacionais 

Contemporâneos. Aqui, a discussão ficou fragilizada por conta do tempo, 

porém, ainda que de forma simples, os estudantes conseguiram fazer a 

associação. 

Com relação às atividades no Laboratório de Informática, considerou-

se positiva a participação dos estudantes, o envolvimento deles na prática e 

também o senso de trabalho em equipe. Porém, não se pode negar que foi a 

etapa mais trabalhosa para eles e que, não poucos estudantes, tiveram 

dificuldade em operacionalizar a planilha do Excel para construir os gráficos. 

Esse foi um momento intenso de atendimento às dúvidas dos estudantes. 

Mesmo com o apoio da pedagoga e do agente educacional, esse momento 

exigiu muito de todos por conta das dificuldades de operacionalizar as 

máquinas. 

Na etapa do Laboratório de Informática o instrumento utilizado foi a 

elaboração de gráficos, considerando um conjunto de categorias e 

informações dos dados resultantes da pesquisa encaminhada na primeira 

etapa. Os gráficos foram elaborados e encaminhados para um e-mail, a fim 

de que a professora os avaliasse. Os resultados da avaliação da 

aprendizagem nessa etapa foram satisfatórios, mas com possibilidades de 

avanços. 

Em termos de avaliação institucional, considerou-se que o tratamento 



da informação é algo que precisa ser melhor trabalhado no Colégio. Ainda 

que a disciplina de Matemática tenha um conteúdo estruturante chamado 

“Tratamento da Informação”, é preciso investir mais em práticas que 

requeiram do estudante a habilidade de lidar e tratar dados. 

Na avaliação do processo de organização dos trabalhos para a Mesa 

Redonda, o envolvimento dos estudantes foi positivo. Empolgados e 

participativos, revelavam por meio de falas que estavam ansiosos com a 

realização da etapa. Fizeram um painel contendo cartazes sobre: as causas 

dos homicídios; os comportamentos de riscos; os sonhos e expectativas de 

futuros que não poderiam ser interrompidas pela morte violenta. Nessa 

atividade, os cartazes revelaram a indignação e receio dos estudantes em 

relação ao crescimento do número de homicídios de jovens. 

Na terceira etapa que consistiu na realização da mesa redonda com 

profissionais de outros segmentos sociais que lidam diretamente com o 

problema da violência e homicídios de jovens, o resultado atendeu às 

expectativas tanto em termos da avaliação da aprendizagem refletida na 

qualidade dos questionamentos dos estudantes aos membros da mesa 

redonda, quanto em termos de avaliação da prática em si, pois a exposição 

dos trabalhos dos estudantes, a contribuição dos membros da mesa e o 

envolvimento de outros segmentos da comunidade escolar foram 

significativos para a aprendizagem e para a valorização do protagonismo 

desses jovens. 

O coletivo escolar pondera que o processo e os resultados da 

implementação da Ação é que além dos resultados positivos da avaliação da 

aprendizagem dos estudantes, a Ação teve o efeito de levar à bancarrota 

discursos docentes do tipo: “os alunos de hoje não querem nada com nada” 

“não têm interesse pela escola” “os alunos dessa geração não tem 

expectativas de futuro”, dentre outros discursos que visam a justificar o 

fracasso da aprendizagem, expresso pelos índices das avaliações externas e 

internas. Por fim, a Ação revelou que os estudantes são potencialmente 

interessados desde que a abordagem do tema/conteúdo os impulsione ao 

protagonismo e ao conhecimento efetivo. 

O resultado da avaliação evidenciou que práticas pedagógicas com 



temas delicados como esse, podem encontrar no jovem a base e o apoio 

necessários para despertar o senso de cidadania e, com isso, colaborar na 

construção de uma sociedade menos excludente e violenta, mais justa e 

solidária. 
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TEMA: Enfrentamento à violência  

TÍTULO: Novas Experiências 

O Colégio Estadual Professor Pedro Viriato Parigot de Souza está localizado 

na cidade de Jataizinho, Norte do Paraná, próximo à Londrina. Pertence ao 

Núcleo Regional de Cornélio Procópio, foi fundado em 1964 para atender a 

demanda do Ensino Médio. Hoje, conta com 244 alunos matriculados no 

Ensino Fundamental e 568 no Ensino Médio. 

 Cidade típica de interior, pequena, com problemas de emprego e desprovida 

de tudo de que jovens necessitam para serem estimulados a estudar. 

Atualmente, muitas de nossas cerâmicas, (indústrias de tijolos) se 

desativaram; também houve grande êxodo rural, fatos que ocasionaram 
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problemas também à escola, pois nossos alunos não têm perspectiva de vida 

melhor, de crescimento e de empregos, gerando, por vezes, abandono 

escolar ou reprovação. Dessa forma, se envolvem em contravenções. Isso 

nos traz enormes transtornos, pois a escola e seu entorno passam a ser um 

ponto referencial para a distribuição e até mesmo o consumo de todos os 

tipos de drogas ilícitas. Um fato dramático para essa realidade aconteceu nas 

dependências da escola há pouco tempo. Mesmo com todo aparato da 

comunidade escolar e o resguardo do ambiente estudantil, uma pessoa 

adentrou a escola e feriu com arma de fogo um de nossos alunos. Essa 

fatalidade fez a comunidade escolar  refletir sobre quais medidas, quais 

projetos, como mudar a escola para esses alunos desestimulados e como 

enfrentar essa violência. Depois de muitas discussões e debates, chegamos 

à conclusão de que a família é a nossa maior aliada para esse enfrentamento 

à violência e  além disso a escola tem que ser um ambiente acolhedor onde 

o aluno sinta interesse em frequentar para ter conhecimento e interesse de  

finalizar o curso que iniciou. 

Considerando o momento que estávamos vivendo, fez-se necessário 

incrementar o nosso Plano de Gestão. Para isso, vários projetos foram 

colocados em prática, todos com o mesmo objetivo, evitar a evasão, 

enfrentar a violência e trazer a família para a escola. Com o andamento dos 

projetos, a escola viu na biblioteca um ambiente que poderia proporcionar 

resultados positivos em relação ao enfrentamento desses problemas.  

JUSTIFICATIVA: Devido ao índice elevado de violência, dentro e no entorno 

da escola e em virtude do incidente já mencionado ,fizeram-se necessárias 

intervenções administrativas e pedagógicas que nos levaram à 

reestruturação do ambiente escolar, propondo ações e estratégias para 

mediação da situação no espaço escolar. 

OBJETIVO: Enfrentar e combater a violência, pela participação da família e 

readequação de espaços, na instituição. 

 



ENCAMINHAMENTOS 

A escola configura-se como espaço das diversidades e de vivências que 

geram conflitos que tendem a se manifestar nas relações interpessoais 

estabelecidas no ambiente escolar. Por isso, o fortalecimento das relações 

entre escola, família, comunidade, o respeito à dignidade humana tornam-se 

fundamentais no processo de prevenção e combate á violência. Seguem-se 

os encaminhamentos: 

 Apresentação do projeto sobre o enfrentamento e combate á violência 

e a presença da família, na escola, na Semana Pedagógica de 

fevereiro de 2017. 

 

 Leitura dos textos e orientações encaminhados pelo NRE sobre a 

violência, na Hora Atividade. 

 

 Readequação da sala de atendimento pedagógico voltada à 

comunidade com atendimento do setor administrativo, se necessário. 

 

 Instalação de portas com identificação biométrica, eliminando a 

presença de pessoas estranhas ao contexto escolar. 

 

 Instalação da Sala de Vidro no corredor para melhor visibilidade do 

fluxo de estudantes. 

 

 Busca ativa dos alunos com infrequência escolar. 

 

 Projeto de Leitura:“Lendo o Futuro - Escrevendo Novas Páginas” que 

se constituiu no grande interesse de tornar os alunos leitores 

conscientes e capazes de intervir no meio em que vivem. 

 

 Reestruturação da biblioteca com acervo literário contendo obras de 

diferentes gêneros. Criação do “Cantinho da Leitura” (espaço com 

tatame e almofadas) e “Painel dos Sonhos” (lugar em que os alunos 

deixam escritos seus desejos de leitura).  

 
 

 Plano de reposição de conteúdos para acolhimentos dos estudantes 

que retornaram à escola. 

 

  Aulas diferenciadas (PROEMI), conforme Plano de Redesenho 

Curricular 

 



 Reclassificação dos alunos com nota e baixa frequência para o ano 

letivo de 2019 – Instrução nº 015/2017. 

 

  Reorganização da oferta da merenda no início das aulas e após a 

segunda aula. 

RESULTADOS  

Considerando a participação das instâncias colegiadas e a readequação do 

ambiente físico e pedagógico, contamos com uma escola renovada. 

A biblioteca somava 30 leitores entre alunos do Ensino Fundamental e 

Médio; atualmente, conta com mais de 400 leitores. O acervo bibliográfico foi 

ampliado com mais de 600 títulos. 

Após a instalação das portas de identificação biométrica, não houve mais a 

presença de pessoas estranhas ao contexto escolar. 

O “hall de entrada” possibilitou o atendimento à comunidade escolar tanto no 

que se refere às questões pedagógicas quanto às administrativas. 

A sala de vidro proporcionou a agilidade no processo de atendimento 

pedagógico.  

Diminuição do registro de ocorrências.  
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TEMA: ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA 

TÍTULO: SUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA NA ESCOLA 

INTRODUÇÃO: Nosso colégio encontra-se no município de Santa Cecilia do 

Pavão - PR, norte do Estado, estando a poucos quilômetros da Região 

Metropolitana de Londrina. Oferecemos as modalidades de Ensino 

Fundamental Séries Finais, e Médio, CELEM - Espanhol, Atividade 

Complementar Periódica, Treinamento Esportivo, Sala de Apoio à 

Aprendizagem, Sala de Recursos Multifuncional, e 

Empreendedorismo.  Atendemos, em média, 300 (trezentos) alunos que são 

em sua maioria de classe média baixa e baixa. É a única escola do 

município, onde frequentam também muitos alunos da zona rural.   

Quando assumimos a gestão 2016-2019 tínhamos um grande compromisso 

com a comunidade escolar que nos colocou à frente deste trabalho e, o que 



nos apresentava de forma mais pontual e urgente era a situação de violência 

escolar que, por motivos múltiplos, a escola estava enfrentando. Com o 

pensamento voltado para a gestão democrática, acreditando no trabalho 

coletivo, mas também em uma liderança que se colocasse de 

forma instantânea de efeitos imediatos, visto a gravidade da situação, 

iniciamos o nosso trabalho.  

 Reunimos as várias instâncias colegiadas e elaboramos as regras de 

convivência escolar contempladas no Plano de Ação tendo como base o 

Regimento Escolar e o PPP, sendo que uma das primeiras providências foi 

instituir o uso do uniforme escolar obrigatório, tendo como principal objetivo 

diferenciar nossos alunos de outros indivíduos da comunidade que naquele 

momento também estavam tendo livre acesso às dependências da 

instituição, causando intimidações e, possivelmente, distribuindo 

drogas. Este documento foi apresentado para discussão e complementação 

dos pais logo no primeiro mês de aula, aprovado por unanimidade, registrado 

em ata, de reunião realizada. Os portões da escola passaram a ter controle 

em todos os períodos e os alunos, com atrasos, começaram a ter que 

justificar seus atrasos, o que combateu totalmente esta prática. Hoje, são 

raros os casos de alunos que chegam atrasados.   

O segundo passo e o mais difícil foi o enfrentamento das situações concretas 

de violência na escola que eram provocadas por alunos que estavam aqui 

dentro, matriculados, mas que não tinham objetivo de 

estudar, não permaneciam em sala de aula, não respeitavam ninguém, nem 

mesmo seus pais quando chamados. Tivemos também que enfrentar 

problemas com alguns pais que, habituados com regras mais amenas, não 

compareciam a reuniões e não estavam acostumados a participar das 

decisões da escola, começaram a questionar as ações da gestão 

democrática, inclusive levando denúncias ao NRE, ao Conselho 

Tutelar, vindo discutir na escola mesmo. No entanto, seguros do que 

estávamos fazendo, amparados pela legislação vigente, pelas instâncias 

colegiadas e pela maioria dos pais, respondemos a todas as denúncias 

e discussões, sem nenhum prejuízo administrativo, apesar do desgaste 

emocional e naquele momento se fazia necessário.  



 

 

JUSTIFICATIVA: Por acreditarmos na educação pública, em nosso trabalho 

e por termos o apoio do coletivo, tínhamos a certeza de que 

poderíamos enfrentar esse problema que se apresentava através de 

desrespeito a colegas de classe, funcionários, professores, 

direção com agressões verbais, físicas, consumo de entorpecentes dentro do 

estabelecimento e imediações, influências negativas de adolescentes que 

ficavam nos arredores da escola mantendo contato com nossos alunos, 

assédios e tentativas de aliciamento, principalmente aos alunos 

do Ensino Fundamental que, dada sua  faixa etária estão mais suscetíveis a 

essas influências, ameaças e intimidações o que traziam como resultado 

uma escola insegura, com alunos, professores e funcionários 

amedrontados, evasão escolar, que estavam interferindo diretamente no 

processo ensino-aprendizagem. Assim a ação foi prevista em nosso Plano de 

Ação.  

OBJETIVO: Erradicar a violência escolar, neutralizando as ações negativas 

com ações inversas em que todos se sentissem responsáveis pelo processo. 

ENCAMINHAMENTOS: A primeira ação realizada foi chamar a todos para 

suas responsabilidades, dividir as dificuldades e buscar soluções coletivas, 

acionar a Rede de Proteção, Saúde, Conselho Tutelar, Assistência Social, 

Casa de apoio ao dependente químico, lideranças, dentre outros, chamar os 

órgãos competentes da justiça para falar com a comunidade escolar sobre as 

consequências dos atos infracionais e quais encaminhamentos seriam 

dados.   

Contando com o apoio constante da Rede de Proteção, da assistência de 

vários equipamentos, apesar de todos os empecilhos enfrentados, fomos 

superando um a um, passo a passo, todos os obstáculos advindos: contato 

com organismos competentes, encaminhamentos de alunos e 



direcionamentos conforme necessidades deles.  

 

RESULTADOS: Devido ao trabalho coletivo e ao grande enfrentamento que 

fizemos, tivemos sucesso.  Dos meados de 2017 até o fim deste 1º semestre 

de 2018, não se registrou nenhum caso de agressão física ou 

verbal, na instituição. Temos uma escola tranquila com pequenas 

ocorrências indisciplinares. Tudo isso nos custou grande trabalho, grande 

desgaste emocional, porém reconhecido pela comunidade escolar, inclusive 

com elogios constantes.  
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INTRODUÇÃO: No ano de 1957 foi criada na Vila Parolin a primeira 

escola, a qual recebeu a denominação de “Casa Escolar”. Esta escola 

foi construída pelo município na gestão do Major Ney Amintas de 

Barros Braga que atendeu um apelo feito pelos moradores da Vila. 

Foram construídas quatro salas de aula em terreno cedido pelo 

Arcebispado. Como o número de estudantes matriculados era superior 

ao que comportavam as salas, foram ocupadas também uma capela 

que havia ao lado e uma sala pequena nos fundos da escola. 

Funcionavam as turmas de 1º ao 4º ano primário. 

O Parecer nº 141/72 implantou a Lei nº 5.692 no Grupo Escolar 

“Doracy Cezarino”, e em 1973 já funcionava a 5ª série do 1º Grau. Em 



1974 a 6ª série, em 1975 a 7ª série e finalmente em 1976 a escola 

formou a primeira turma de 8ª série do 1º grau. 

O Estabelecimento oferta no ano letivo de 2018 o Ensino 

Fundamental II e a Sala de Apoio à Aprendizagem, atendendo um total 

de 328 estudantes. 

Os estudantes do Colégio Estadual “Doracy Cezarino”, na 

grande maioria, são crianças e adolescentes oriundos de famílias 

assalariadas, em alguns casos, famílias que não possuem emprego 

fixo, lutando com grandes dificuldades para sobreviver na atual situação 

sócio-econômica, sendo sua principal fonte de renda a coleta de lixo 

reciclável, onde seus filhos compartilham desta e/ou de outras 

atividades, ou seja, ora “catando papel”, ora cuidando de carros, 

vendendo jornal nas esquinas (principalmente de madrugada), fazendo 

panfletagem e até mesmo pedindo esmolas. Portanto, colaboram com a 

subsistência familiar, consequentemente, caracteriza-se num fator que 

interfere diretamente no processo de ensino-aprendizagem. 

Muitos desses estudantes convivem no seu dia a dia com vários 

conflitos, tanto emocionais, como financeiros. Faltam a eles 

tranquilidade, motivação e autoestima para enfrentarem os obstáculos 

que a vida lhes proporciona. 

A proposta fundamental é construir coletivamente os combinados 

necessários para criar e manter um convívio de respeito e solidariedade 

entre professores, alunos, funcionários e, com isso, prevenir os problemas de 

violência e indisciplina na escola. 

JUSTIFICATIVA:  

Relatos dos professores com várias queixas, como: "não consigo dar 

nenhuma aula sem perder muito tempo resolvendo questões de indisciplina”, 

"os alunos conversam demais", "os alunos são agressivos, xingam-se um ao 

outro o tempo todo", "os alunos não fazem as tarefas" deram origem a uma 



lista de proibições entregue para os alunos na primeira semana de aula, 

contudo a maioria dos alunos nem sequer lia esta lista e muitos acabavam 

perdendo o papel durante o ano. 

Essa situação evoluiu para nova proposta pelo entendimento de 

que a organização democrática, no âmbito escolar, caracteriza-se pela 

participação e corresponsabilidade da comunidade escolar na tomada 

de decisões coletivas, para a elaboração, implementação e 

acompanhamento do Projeto Político-Pedagógico/Proposta 

Pedagógica. 

OBJETIVO: O nosso projeto visa uma gestão compartilhada, promovendo a 

união, o diálogo, a amizade e o respeito, transformando o ambiente escolar 

em uma extensão de seus lares e uma escola pública, que garanta o acesso, 

a permanência e o sucesso do aluno. 

ENCAMINHAMENTOS: Sugerimos que a primeira semana de aula fosse 

diferente, os professores, paralelamente com o início dos conteúdos 

específicos de cada disciplina, dedicar-se-iam a construir um bom vínculo 

com alunos. Cada professor conselheiro passaria a semana trabalhando com 

a sua turma, com várias atividades previamente preparadas para que a 

construção fosse bem sucedida. Desta forma, ao final da semana todos os 

professores conselheiros deveriam ter cumprido o objetivo de iniciar a 

semana seguinte com um cartaz com os direitos e deveres de cada turma, 

justamente com um fluxo de consequências elaborado pela própria turma 

para quando o pacto fosse descumprido. 

Na segunda semana de aula, tanto os professores quanto os alunos 

deveriam estar cientes de seus direitos e deveres na  escola. Sabemos que a 

prevenção e redução da indisciplina seria apenas um efeito desejado, pois o 

principal seria desenvolver junto aos alunos e professores o 

comprometimento e responsabilidade com a escola e com suas funções, 

além disso, desejávamos aumentar a coesão e identidade dos professores e 

alunos, o que fatalmente reduziria a violência escolar. Sabíamos que nem 



tudo seriam flores e que inúmeras dificuldades apareceriam no caminho, 

como de fato apareceram. Já prevendo isso, foi criado um espaço na hora 

atividade que pudesse reunir os professores para discutirem as dificuldades 

Sentimos que os profissionais ficaram mais unidos, mais aptos e seguros a 

lidar com as dificuldades do cotidiano escolar, mas cientes do seu papel de 

educador e mais comprometidos com a escola.    

RESULTADOS: Com esta atividade as regras do grupo foram sugeridas 

pelos próprios alunos, foram passadas a limpo e afixadas num cartaz na 

própria sala de aula; esse material foi digitado, encaminhado aos pais para 

ciência devendo retornar assinado. Muitos professores tiveram um 

envolvimento bastante entusiasmado e criativo durante o processo. Houve 

reflexões interessantes realizadas com os outros. Muitos estudantes 

questionaram o sentido das regras tradicionais, como a proibição do uso do 

boné ou do chiclete em sala de aula. 

Muitos professores se surpreenderam com opiniões maduras que 

defenderam ideias como evitar o uso de celular  em sala de aula  e cria 

regras diferentes para adultos e adolescentes (reconhecendo que são fases 

diferentes com diferentes responsabilidades). Muitos esperavam um 

compromisso imediato em cumprir o que foi escrito no combinado, 

esquecendo-se de que este compromisso precisa ser desenvolvido no dia a 

dia, através da sustentabilidade, com muita reflexão e prática. É uma forma 

muito interessante de promover o espírito coletivo, fazendo com que a 

linguagem dos profissionais da escola seja mais uniforme. 

        Através do projeto aplicado conseguimos com que os alunos tomassem 

consciência de que as regras estipuladas por eles se fazem necessário para 

o bom andamento da aula , respeito entre os colegas e professores , aulas 

com menos tumulto em relação a indisciplina .Todos pensaram sobre seus 

direitos e deveres;aprenderam cidadania de maneira concreta; promoveram 

o respeito , sem sermões e sem “passar por cima”;mais clareza nas regras , 

evitaram conflitos repetitivos;todos se sentiram donos das regras de 

convívio;aprenderam que o coletivo adquire mais força que o individual;um 



ambiente com limites e respeito às diferenças ; a responsabilidade e os 

pequenos ganhos são valorizados. 

 

MODELO DE CONTRATO PEDAGÓGICO / 2018 

1 - Manter a sala de aula limpa e organizada; 

2 - Saída do aluno só mediante autorização e com o devido crachá do 

professor; 

3 - O uso do banheiro e do bebedouro devem ser evitados na 1 e 4 aula; 

4 - Haverá tolerância de 5 minutos nos atrasos após o recreio; 

5 - É proibido o consumo de alimentos (bolacha, salgadinho, entre outros) e 

bebidas (exceto água e suco) na sala de aula; 

6 - Trazer e cuidar do seu material escolar, inclusive do livro didático; 

7 - Em dias avaliativos evitar faltar, é necessário justificar a falta para que 

haja agendamento da 2 chamada; 

8 - Não é permitido a utilização do celular em sala da aula; 

9 - Utilize palavras gentis: "por favor", "obrigado", "com licença"... Lembre-se, 

gentileza gera gentileza.  

Data: __________ 

Responsável: ___________________________________ 

Assinatura: _____________ 
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DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO 

NRE:  DOIS VIZINHOS 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  COL.EST. LEONARDO DA VINCI-EFMNP 

MUNICÍPIO:  DOIS VIZINHOS 

DIRETOR (A):  ERIDELTO XAVIER DE QUADROS 

E-MAIL DA ESCOLA: dvzleonardodavinci@seed.pr.gov.br 

AUTOR (ES): Eridelto Xavier de Quadros 

TEMA: Enfrentamento a Violência 

TÍTULO:  VIOLENCIA ESCOLAR - CAMINHO PARA A REPROVAÇÃO  

INTRODUÇÃO:  

O Colégio Estadual Leonardo da Vinci – Ensino Fundamental Anos Finais, 

Médio, Normal e Profissional, localizado à Rua Salgado Filho, 175, Centro Sul, Dois 

Vizinhos, Paraná. É uma instituição pertencente à rede estadual mantida pela SEED 

- Secretaria de Estado da Educação do Paraná, jurisdicionada ao NRE – Núcleo 

Regional de Educação de Dois Vizinhos.    

  O município de Dois Vizinhos está localizado na região Sudoeste do 

Paraná. Sua população estimada em 2017 é de 39.856 habitantes, numa 

área de 418, 320 Km². A economia é diversificada, com várias opções nos 

setores agropecuário, de comércio, serviços e indústria, onde Dois Vizinhos é 

polo Estadual em produção e abates de aves, metal mecânico, confecções e 

desenvolvimento de softwares.  

Instituição de Ensino: Colégio Estadual Leonardo da Vinci 

mailto:dvzleonardodavinci@seed.pr.gov.br


Endereço: Rua Salgado Filho, 175 
Município: Dois Vizinhos 
NRE: Dois Vizinhos 
Dependência Administrativa: Estadual 
Localização: Urbana 
Oferta de Ensino: Ensino Fundamental Anos Finais, Ensino Médio Regular, 
Educação  Profissional Integrada: Curso Técnico em Informática e Formação 
de Docentes da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, em Nível Médio, na modalidade Normal.  
Número de estudantes: 1050. 

Foi realizado um levantamento de dados, no Colégio, com relação às 

Violências e Conflitos presentes no ambiente Escolar. Através de questionários 

objetivos (estruturados), educandos responderam questões relacionadas à temática, 

com o objetivo de percebermos como estes vêem e sentem o ambiente escolar. 

Educadores responderam questões acerca das dificuldades que encontram em seu 

trabalho, no que se relaciona a questões que envolvem conflitos, indisciplina e 

violência, percebeu-se que a esta aparece de forma significativa no ambiente 

escolar principalmente a violência verbal. 

Nos dias de hoje temos muito conhecimento acumulado pelas gerações 

anteriores, e, os estudos indicam que uma parcela da população apresenta algumas 

dificuldades de aprendizagem. Na maioria das vezes estas pessoas eram excluídas 

das instituições escolares, mas felizmente os estudos apontam que se a escola fizer 

a sua parte elas poderão acompanhar os colegas na sala de aula. Foi árduo o 

trabalho com os professores para desenvolverem atividades e avaliações 

diferenciadas, mas felizmente já incorporamos isso na nossa prática pedagógica. 

JUSTIFICATIVA:  

Falar em violência escolar, nos dias atuais, requer cuidado, uma vez que os 

fenômenos da violência são vários, possuindo mais de uma causa (temos a 

violência física, a mais conhecida; a violência simbólico/psicológica; a violência 

institucional, etc).  

Deste modo, abordar as questões relacionadas a violência impõe a 

capacidade de abordar o tema de modo não simplista. Deve-se, por isso, considerar 

uma gama de fatores que contribuem para sua existência.  

Percebeu-se, por parte da comunidade escolar, um aumento nos casos de 

indisciplina, na escola; bem como alunos desmotivados, presença de drogas no 



ambiente escolar e dificuldades freqüentes, do ponto de vista do relacionamento 

entre professores e alunos. 

No que se refere às Escolas, o que se pode afirmar é que este ambiente 

está cada dia mais ‘estranho’ (distanciado do padrão comportamental esperado) a 

educandos e educadores. Do mesmo modo, as relações sociais estabelecidas 

nestes ambientes, cada vez mais parecem ser permeadas por incivilidades, abuso 

de autoridade, discriminação, medo, agressões verbais, físicas, simbólicas, 

indisciplina e Bullyng. 

   Nas escolas não é incomum deparar-se com questões conflituosas, na 

maioria das vezes, se espera da equipe escolar a mediação correta destas 

situações, como modo de se evitar a violência.  

               É importante que educandos e educadores entendam que o 

diálogo e o respeito ás diferenças podem contribuir para a convivência comunitária, 

e que ambos devem ter os mesmos objetivos, considerando-se parceiros e partes 

integrantes da comunidade escolar. Caso este entendimento não ocorra, os conflitos 

gerados podem se transformar em violência.  

             Não há como analisar a Escola isoladamente, como se a sociedade em que 

está inserida não tivesse relação nenhuma com o que ocorre dentro dos muros 

escolares. Os educandos e educadores carregam consigo uma bagagem histórica e 

cultural que determinam muitas de suas atitudes no espaço educativo. Além do 

mais, as instituições de ensino não são meros reprodutores da opressão e dos 

conflitos da sociedade, uma vez que também produzem suas próprias formas de 

violência. 

 Crianças e adolescentes, privados da realização de seus anseios, por 

vezes são colocados dentro da Escola com a promessa de que, neste ambiente, 

terão maiores possibilidades de obter sucesso neste mundo competitivo. No 

entanto, na maioria das vezes o insucesso escolar vem apenas reforçar o processo 

excludente em que vive.  

 

...os mesmos cidadãos que são excluídos do direito à habitação, 

ao emprego, à saúde etc., são também excluídos do direito à 

educação. As desigualdades presentes no campo social 

apresentam-se na escola sob a forma de reprovações, sucessão e 

abandonos e retornos e, por fim, a exclusão definitiva. Está 

formado, assim, o ciclo das desigualdades: baixa escolaridade,falta 

de qualificação profissional, falta de emprego. Tornando-os 



vulneráveis socialmente. (PRIOTTO, 2009 p. 170) 

 

 

O equipe escolar deve ter uma visão crítica da realidade em que está 

inserido, para poder agir de forma preventiva na solução de conflitos, estabelecendo 

com seus pares uma relação harmoniosa, baseada no diálogo e no respeito. O 

primeiro passo, nesta direção, é reconhecer quais as violências mais presentes no 

seu ambiente profissional, onde ocorrem e se realmente ocorrem. 

A partir disso poderá estabelecer uma abordagem mais qualitativa, no que 

se refere a ações que se contraponham aos casos de conflitualidade e, se for o 

caso, de violência que ocorram na escola. 

Com relação ao consumo de álcool e outras drogas no ambiente escolar, 

percebe-se que há um grande número de adolescentes e jovens em contato com as 

drogas, em especial com as drogas lícitas como o álcool. O Colégio trabalha na 

perspectiva da prevenção. 

Prevenir o uso indevido de drogas constitui ação de inquestionável 

relevância nos mais diversos contextos sociais – escola, família, comunidade, 

empresa, dada a complexidade da questão e os prejuízos associados ao abuso e à 

dependência de substâncias psicoativas. 

A adolescência é um período marcado por inúmeras transformações e 

conquistas importantes. No entanto, fatores como o uso de drogas podem 

transformar o adolescente em um adulto problemático com seqüelas irreversíveis 

para o desenvolvimento de sua vida futura. O consumo de drogas nessa fase pode 

trazer sérias conseqüências físicas e/ou psíquicas para o desenvolvimento, como 

déficits cognitivos, problemas físicos, envolvimento em acidentes e infrações.  

A curiosidade natural dos adolescentes é um dos fatores de maior 

influência na experimentação de álcool e drogas, ao lado de fatores externos, como 

a opinião dos amigos e a facilidade de obtenção dessas substâncias.  O 

adolescente vive o presente, busca realizações imediatas e os efeitos das drogas 

vão ao encontro desse perfil, proporcionando o “prazer” passivo e imediato. 

 Muitos alunos evadem a Escola por estarem em envolvimento com as 

drogas. O Colégio tenta de todas as formas fazer com que este aluno retorne as 

atividades escolares. Caso os recursos do Colégio não sejam suficientes o 



Conselho Tutelar é acionado para localizar a família e providenciar o retorno do 

aluno. 

 O Conselho Tutelar é órgão que constitui a rede de atendimento existente 

na microrregião e na cidade de modo geral. Assim, o conselheiro tutelar necessita 

conhecer os serviços existentes e dispor-se a construir coletivamente alternativas 

que signifiquem proteção às crianças e aos adolescentes. Não basta encaminhar 

uma família para um serviço, é fundamental acompanhar o desenvolvimento do 

atendimento, com co-responsabilidade por aquele processo que se inicia. Para que 

o atendimento seja completo há a necessidade do envolvimento de toda Rede de 

Proteção. 

OBJETIVO: 

Analisar o fenômeno da Violência presente no Colégio Estadual Leonardo da 

Vinci com vistas a fomentar estudos e discussões acerca do tema, buscando 

instrumentalizar Pedagogos, Professores, funcionários, pais e educandos  

para realizarem a Mediação dos Conflitos, diminuindo os índices de 

Violência. 

Refletir sobre violência no contexto escolar. 

Pesquisar na comunidade escolar quais os principais focos e causas da 

violência escolar. 

Promover palestras sobre valores familiares, leis do estatuto da criança e do 

adolescente, inclusão. 

Compreender o papel de cada um no enfrentamento da violência seja ela 

escolar e/ou social. 

Contribuir para tornar o ambiente escolar mais acolhedor, por meio da 

valorização da mediação de conflitos. 

ENCAMINHAMENTOS:  

O ambiente escolar é um reflexo social. Vivemos em um país com grandes 

desigualdades sociais e étnicas que geram violências com expressões e 



tipologias variadas dentro do ambiente escolar.  

As manifestações partem até mesmo pela metodologia errada da escola que 

em muitos casos exclui os alunos com dificuldades no processo 

ensino/aprendizagem. 

No ano de 2009 iniciamos levantamento porque o período noturno tinha um 

índice de desistência de 65%. 

No ano de 2010 fizemos uma pesquisa para descobrir quais os principais 

tipos de violências sofridas pelos educandos. 

Inserimos em nossa prática pedagógica temas para a prevenção e redução 

da violência. 

Desde então inserimos o tema nas reuniões escolares com professores, pais 

e/ou alunos. O primeiro passo foi com professores e funcionários para que 

estes saibam o que fazer nas situações em no ambiente e, após esta etapa 

estendemos as discussões e palestras com os alunos. 

Experiências demonstram que projetos pontuais não solucionam o problema 

da violência escolar. Dentre as alternativas propostas, no que se refere ao 

enfrentamento à violência, realizadas pelo Colégio Leonardo da Vinci, a mais 

corriqueira e que se realiza todos os anos são as Palestras relacionadas à 

temática. Promotores, policiais, conselheiros tutelares, psicólogos, agentes 

de saúde, são convidados a conversar com os educandos, com vistas a 

demonstrar a importância de viver em sociedade de forma responsável. O 

que se percebe, na maioria das vezes, é que as referidas palestras exercem 

sobre os jovens um efeito temporal, momentâneo. Porém, não são 

suficientes para motivar uma mudança comportamental, de maneira 

continuada, na maioria dos jovens. Trata-se de um processo lento e diário, de 

conscientização, exigindo do profissional da educação um suporte teórico e 

metodológico para intervir nesta realidade. É necessário, então, um processo 

de Formação Continuada, por parte  dos Profissionais da Educação, para 

que se avance, realmente, na direção do enfrentamento destas questões. 



RESULTADOS: 

Com o trabalho desenvolvido nos últimos anos já percebemos avanços 

significativos na postura de educadores e educandos no que se refere a 

violência escolar. 

Os professores em sua maioria respeitam os alunos que possuem 

dificuldades de aprendizagem trabalhando e avaliando de forma diferenciada 

os alunos que não possuem o mesmo rendimento acadêmico. 

Avisam a direção e equipe pedagógica  quando o aluno apresenta faltas 

consecutivas. A equipe pedagógica e a direção entram em contato com a 

família para verificar os motivos que levam ao excesso de faltas. 

Os alunos entendem e, em muitos casos ajudam os colegas que possuem 

necessidades especiais. 

Nos casos que é percebido bulling, professores, equipe pedagógica atuam o 

mais rápido possível para minimizar ao máximo a situação evitando que o jovem 

alvo da ação não desenvolva traumas que venham prejudicar a sua vida. 

Conseguimos diminuir os índices de repetência por criarmos na comunidade 

escolar uma cultura de respeito à idade/série. A reprovação exagerada é uma 

agressão psicológica ao educando levando o mesmo a desistir dos estudos. 

Resgatamos a credibilidade do ensino noturno com a participação da família. 

Quando iniciamos os trabalhos a maioria dos alunos do período noturno não 

respeitavam as regras escolares, faltavam excessivamente, gazeavam aula 

mesmo com os portões fechados e durante as palestras a maioria ficava em 

pé. Para resolver os problemas fizemos reuniões nas salas com os alunos 

que fizeram seus apontamentos, em seguida começamos a realizar reuniões 

com os pais e atualmente temos um grupo de alunos participativo, com um 

índice de evasão muito pequeno diante dos 65% que desistiam a 10 anos 

atrás. Atualmente temos em torno de 85% de aprovação dos alunos deste 

período. 
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DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO 

 

NRE:  Foz do Iguaçu  

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  Colégio Estadual Almiro Sartori  

MUNICÍPIO:  Foz do Iguaçu  

DIRETOR (A):  Janinha da Rocha  

E-MAIL DA ESCOLA: janinhar2@gmail.com  

AUTOR (ES): Janinha da Rocha , Ana Paula de Lemos 
Barquez e Stefan Hoppe 

 

TEMA: Enfrentamento a Violência 

TÍTULO: Reconstruindo o Ambiente escolar 

INTRODUÇÃO: O Colégio está localizado no bairro Portal da Foz, periferia 

da cidade de Foz do Iguaçu, caracterizado por uma população de classe 

média e baixa. A escola está situada numa área próxima a uma invasão, 

sendo boa parte de seus alunos oriundos dessa população. O perfil de 

nossos alunos é variado, reflete as múltiplas determinações da sociedade a 

qual estamos inseridos. 

Os pais, em sua maioria, possuem pouca escolaridade, sendo 

comum situação de semianalfabetismo, o que dificulta o acompanhamento 

em termos de trabalhos e produção em casa. 

Assim sendo, constatamos que em sua maioria os alunos que 

atendemos, não têm estímulos para expandir seus conhecimentos além do 



universo escolar, com poucas exceções. A falta de perspectiva de vida, a 

incapacidade de sonhar e acreditar num futuro diferente daquele que vive na 

realidade, é bastante visível. O problema da violência, do abuso e da 

drogadição é uma constante realidade sobre a escola e sua comunidade. 

Neste ano de 2018 estão matriculados no Colégio 738 alunos, divididos em 

21 turmas de Ensino Regular, turmas estas dispostas em três turnos: Manhã, Tarde 

e Noite.  

 

 

JUSTIFICATIVA: A violência e a drogadição no entorno da escola, afetava 

diretamente nossos alunos afastando-os do espaço escolar, o que refletia nos 

os índices de evasão e reprovação, os pais não sentiam-se seguros em 

mandar os filhos para a escola, esta que constantemente era invadida por 

pessoas estranhas para fins ilícitos e não pedagógico. Diante desta 

problemática elencamos diversas ações para transformar nossa realidade, 

dentro e fora da escola.  

OBJETIVO: 

 Diminuir a violência,  

 Respeito e valorização do espaço escolar,  

 Diminuir índices de evasão e reprovação 

ENCAMINHAMENTOS: 

 Reunião com a direção e as instâncias colegiadas, onde expomos os 

problemas vivenciados no dia-dia do espaço escolar, brigas, 

pichações, pessoas estranhas pulando muro para trazer ilícitos para 

dentro da escola e promover desordem, toque de recolher onde os 

alunos não tinham direito de ir e vir por causa das brigas do tráfico. 

Expostos tudo lavramos uma ata e solicitamos apoio dos demais 

órgão competentes.  



 Órgão públicos de segurança, com a Chefe do NRE e os 

representantes da comunidade escolar. fizemos uma reunião e 

elencamos os problemas e traçamos as ações .Na reunião com os 

pais expomos toda a problemática, definimos regras, poucos pais  

compareceram mas estes nos apoiaram. Começamos as ações junto 

com a Patrulha escolar e demais órgãos de segurança, que 

desenvolveram ações no entorno da escola para inibir e proibir as 

constantes invasões no espaço escolar, foi difícil constantemente 

eramos ameaçados e muitas vezes depredavam o patrimônio publico 

para nos intimidar. Realizamos reunião interna entre direção equipe 

pedagógica, professores e funcionários e a Gestão democrática foi 

fundamental para envolvimentos e comprometimento de todos. Então 

começamos com projetos de contra turno escolar, horta, paisagismo e 

música. Os pais gostaram da ideia porque muitos não tinha onde 

deixar os filhos estes que ficavam na rua a merce de pessoas de má 

índole, na escola estariam “mais protegidos” então começaram a 

ajudar mandar mudas de plantas de verduras, e ate muitos deles 

quando tem disponibilidades comparecem na escola auxiliar no que 

estamos precisando. Através das atividades extra classe estes que 

são realizadas com professores voluntários, começamos a nos 

aproximar mais dos alunos e da comunidade e a transformação 

começou, a escola começou a ser vista com outros olhos, pois agora 

todos faziam parte dela e aos poucos a violência foi diminuindo, o 

dialogo, o respeito, com os alunos e pais foi primordial, e começamos 

a construir uma nova realidade, nas reuniões que na primeira teve 20 

a 30 pais presentes hoje temos de 300 a 500 pais estes que 

participam ativamente das ações da escola. Mas temos consciência 

que e um trabalho contínuo. Nosso lema não existe  o “ eu” e sim 

“NÓS”. 

RESULTADOS: Os índices de violência diminuirão significativamente, a 

escola tornou-se referência no bairro, onde a comunidade respeita o espaço 

escolar, não temos mais problemas com pessoas estranhas invadindo a 



escola nem depredando. 
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  IDENTIFICAÇÃO (preenchimento obrigatório de todos os itens) 

NRE:  Francisco Beltrão 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  Colégio Estadual João Zacco Paraná EFMP 

MUNICÍPIO:  Planalto - PR 

DIRETOR (A):  Fátima Roseli da Cruz Kegler 

E-MAIL DA ESCOLA: pntjoaoparana@seed.pr.gov.br 

AUTOR (ES): Fátima Roseli da Cruz Kegler/ Rita Lima 

 

TÍTULO: Pensar o Enfretamento à Violência a partir das Relações 

INTRODUÇÃO: O Colégio Estadual João Zacco Paraná foi fundado em 

março de 1967, através do decreto n.o 534/67 com o nome de Ginásio Estadual de 

Planalto. Através da Resolução n.o 1.877 de 18 de agosto de 1981 foi autorizado o 

funcionamento deste sob a denominação de Escola João Zacco Paraná – Ensino de 1º 

grau. “João Zacco Paraná”, nome escolhido em homenagem a um personagem ilustre, 

1º escultor paranaense, vindo da Polônia em 1896, naturalizado brasileiro. 

Atualmente ofertamos o Ensino Fundamental, Ensino Médio e o Ensino Médio 

Integrado ao Profissional – Curso Técnico em Meio Ambiente, autorizado através da 

Resolução nº 1.291/11 de 14 de junho de 2011.  Está localizado na zona urbana do 

município de Planalto, estado do Paraná, jurisdicionado ao Núcleo Regional de 

Francisco Beltrão, mantido pelo Governo do Estado do Paraná. A partir de 11 de 

setembro de 1998 passou a denominar-se “Colégio Estadual João Zacco Paraná – 

Ensino Fundamental e Médio”, através da Resolução n.º 3.120/98.O espaço físico é 

composto de 13 salas de aula, uma sala de reuniões, biblioteca, laboratório de 

informática, laboratório de Biologia, Física e Química, uma sala adaptada na 

biblioteca para atendimento do CAES e da Sala de Recursos Multifuncional, 14 



banheiros, uma sala de merenda, cozinha, almoxarifado, sala dos professores, 

secretaria, sala da direção, sala da equipe pedagógica, uma quadra sem cobertura e um 

módulo esportivo coberto. Atendemos nossa comunidade com 18 (dezoito) turmas 

em três turnos (manhã, tarde e noite), sendo 446 alunos matriculados no ensino 

regular, mais 143 alunos matriculados nos projetos, totalizando 589 alunos. A 

maioria de nossos alunos é oriunda da classe trabalhadora empobrecida, 

principalmente de agricultores familiares e assalariados urbanos. 

ATIVIDADES PROPOSTAS: 

1) Proporcionar a integração família x escola para o engrandecimento da 

aprendizagem. Palestras Dinâmicas de integração;  

2) Estar em contato direto com as famílias dos estudantes considerados 

“problemáticos” para descobrir as causas da sua situação, para poder auxiliá-los 

dentro do ambiente escolar;  

3) Estabelecer interação do Conselho Escolar com a Ação Social, Conselho 

Tutelar e o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente para o atendimento 

dos casos especiais (Rede de Proteção COMAD e CMDCA). Investimos nas relações 

de parcerias como forma de superar as diversas formas de violência. 

 

JUSTIFICATIVA:  

Ao longo dos anos nossa Escola passou por diversas visões de gestão e 

organização. A maioria dos Servidores está há muitos anos trabalhando em nossa 

escola, o que nos permite uma memória de fatos e acontecimentos marcantes, no 

tocante às relações e suas implicações no cotidiano. 

Percebíamos que havia um ambiente de pouca interação, onde as diferenças 

geravam animosidades, tornando a escola um lugar de desprazer. Como consequência 

tínhamos um grande número de faltas, tanto de professor como de alunos. Entre os 

professores havia um desânimo pela forma como eram vistos e tratos. Tudo isso 

interferia na prática docente e na forma como desempenhávamos nossa função social, 

ou seja, o ensino dos saberes historicamente sistematizados. Essas condições nos 

faziam enxergar uma escola reprodutora de diversas formas de violência. Embora, 

naquele período, identificávamos a existência de um conjunto de violências 

simbólicas. Sobre isso, Bourdieu e Passeron (1982, p.19) afirmam: 

 

Todo poder de violência simbólica, isto é, todo poder que chega a impor 

significações e a impô-las como legítimas, dissimulando as relações de 

força que estão na base de sua força, acrescenta sua própria força, isto é, 

propriamente simbólica, a essas relações de força. 



 

A partir dessa percepção nos propusemos a fazer uma gestação que 

ressignificasse o olhar sobre nós mesmos e como desenvolveríamos ações que 

tornasse o ambiente acolhedor e, minimamente, prazeroso para professores e alunos. 

Primeiro nos voltamos para o corpo docente, estimulando a criatividade educativa ao 

oferecermos condições materiais (ainda que dentro de limitações) para o 

desenvolvimento de atividades pedagógicas diferenciadas. Depois, nos voltamos para 

o corpo discente estimulando a realização de pré e pós conselhos bem elaborados, de 

tal forma que a participação dos alunos fosse consequente e nos permitisse identificar 

as necessidades de mudanças e melhorias. 

 

O Conselho de Classe é composto por professores, pedagogos e direção e 

embora tenha caráter exclusivamente pedagógico com o objetivo de 

acompanhar de forma sistematizada a avaliação dos educandos abre 

espaço para que os alunos exponham suas reivindicações e apontamentos, 

uma vez que é realizado em três etapas, sendo elas: Pré-conselho: onde o 

professor regente da turma leva questões pontuais a cerca do processo 

ensino aprendizagem ocorrido ao longo do trimestre e abre espaço para 

que os educandos façam seus apontamentos que serão encaminhados 

posteriormente ao conselho de classe; Conselho de Classe: momento em 

que professores, equipe pedagógica e direção analisam os indicadores 

trimestrais, debatem os apontamentos levantados no pré-conselho e 

coletivamente decidem os andamentos a ser adotados para melhorias; e 

por fim o Pós-Conselho: realizado pela direção e equipe pedagógica com 

os alunos, onde são esclarecidos os encaminhamentos a serem adotados 

com vistas às reinvindicações apontadas no Pré-Conselho e Conselho de 

Classe (PPP, 2017, p. 12).  

 

Mesmo priorizando a ação com professores e alunos, não descuidamos da 

relação com os pais. Nenhuma mediação das violências ocorreu sem a indispensável 

participação dos responsáveis de nossos alunos. Ao longo do tempo vimos que as 

resistências desse segmento se arrefeceram e houve cada vez maior participação. 

Acreditamos que os responsáveis tem papel determinante na transformação de 

relações de confronto em relações de diálogo. 

Neste sentido, entendemos que para enfrentar à violência era preciso olhar 

para nós e nos propormos em atuar nas relações como forma de superar as 

animosidades históricas. Por isso, investimos nas instâncias colegiadas e no 

desenvolvimento de ações que tratasse os diferentes como diferentes, ou seja, 

buscamos atender (na medida do possível) as especificidades, cuidando para que a 

vida de cada um fosse levada em conta em momentos como, por exemplo,  

elaboração de horários; sensibilidade com a vida dos alunos no momento de discutir 

seu progresso/sucesso; primar pelo diálogo em detrimento de punições meramente 

legais. Enfim, investimos nas relações interpessoais. 

Mais recentemente percebemos um crescente de outro tipo de violência. A 



violência física surge em nosso contexto escolar reproduzindo, a nosso ver, as 

relações sociais macro. Como ação, nossa Direção e Equipe Pedagógica participaram 

ativamente na constituição, organização e desenvolvimento de atividades a partir da 

Rede de Proteção do Município de Planalto, por entendermos que o processo coletivo 

é fundamental para superar violências de nossa sociedade, reproduzido no interior da 

escola. Para essas atividades o incentivo e auxílio do coletivo do Núcleo Regional de 

Francisco Beltrão foram imprescindíveis. 

Ainda, na busca de enfrentar as situações contemporâneas de violência, 

introduziremos ações pedagógicas que permitam a experiência multidisciplinar em 

temas controversos, mas que fazem parte da vida e dos dilemas de nossos alunos. 

Dentre os temas destacamos: os preconceitos (homofobia, étnico, social e 

psicossociais), cuja ação proposta é a realização de cine debate. Também “a boniteza 

da escola” (FREIRE), cuja proposta é introduzirmos um recreio ludicamente 

mediado. 

É a partir desse contexto que desenvolvemos ações voltadas às relações como 

forma de enfrentar à violência na escola, inserindo-as em nossos Planos de ação.  

OBJETIVO: Tornar a escola um ambiente que assegure a aprendizagem, mas, 

também, espaço de bem viver, proporcionando uma educação de qualidade que 

garanta sucesso para todos os estudantes através da excelência no ensino, 

proporcionando um ambiente harmonioso com cooperação e competência dos vários 

setores da escola, criando um clima de responsabilidade no aprendizado e 

desenvolvimento científico, artístico e esportivo do educando e dos educadores. 

ENCAMINHAMENTOS: Propostas que constam em nosso Plano de Ação (2015). 

1) Conselho escolar: Discutir com esta instância os assuntos da escola que 

necessitam da avaliação aprovação desta. Subsidiar teoricamente os 

participantes do Conselho Escolar quanto à importância do papel de cada um, 

para que estes possam ser atuantes na escola. 

2)  Participação efetiva da comunidade escolar: Participação mais efetiva dos 

estudantes, pais, responsáveis, professores e comunidade em geral, 

contribuindo para uma gestão democrática e de qualidade. 

3) Tratamento aos conflitos que ocorrem no dia a dia da escola: através do 

diálogo constante entre educandos, professores e responsáveis mediados pela 

equipe pedagógica e direção, buscando diminuir a indisciplina e os conflitos 

que ocorrem na escola, visando o comprometimento do aluno e pais pelo 



processo ensino e aprendizagem. 

RESULTADOS:  

Percebemos que, hoje, há maior harmonia entre os sujeitos da escola, 

tornando o ambiente mais propício às relações afetivas reais. As diferenças são 

encaradas como uma riqueza cultural que inclui os diferentes (ou diferenças) da nossa 

sociedade. Há uma substancial diminuição de ausências de professores, tornando o dia 

a dia da sala de aula menos complexo.  Os conflitos, principalmente entre professores 

e alunos, diminuíram substancialmente. A divisão equilibrada de poder entre direção e 

direção auxiliar tem servido como modelo de relações de poder, pois estimula a 

participação de todos nas tomadas de decisão. Nossos índices de avaliações externas 

(SAEP, SAEB) alcançaram notas expressivamente significativas, estando acima da 

média estadual. 

Esses indicadores provam que temos tomado decisões adequadas à realidade 

da escola. Sabemos que avançar significa encontrar novos jeitos de estimular a 

participação, encontrar novos modos de envolver e de assegurar os processos 

democráticos. 
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           INTRODUÇÃO 

 

O Colégio Estadual Polivalente de Goioerê – Ensino Fundamental, Médio e Profissional, 

mantido pela Secretaria de Estado da Educação - SEED, está localizado no município sede do 

Núcleo Regional de Educação de Goioerê, situado na Rua Dr. Rosalvo G. de Mello Leitão, 600, 

no Bairro Jardim Curitiba.  

O Espaço Físico constitui-se de 24.200 m2 de área total, dos quais 4.373,98 m2 são de 

área construída coberta, disposta em 05 blocos. 

O Colégio Polivalente de Goioerê - EFMP atende, atualmente, 1.113 alunos, em três 

turnos: matutino, vespertino e noturno, para os quais oferta o Ensino Fundamental Anos Finais, 

Ensino Médio e Curso Técnico em Enfermagem Subsequente (organização semestral). Além 

disso, oferta o CELEM com turmas de Língua Inglesa e Língua Espanhola; Atividades 

Complementares em contraturno de Empreendedorismo e Aulas Especializadas Treinamento 

Esportivo na modalidade de Futebol de Salão, Sala de Recursos Multifuncional e Sala de Apoio à 

Aprendizagem na disciplina de Matemática, totalizando 39 turmas. 

A comunidade escolar é formada por alunos com faixa etária de 10 a 25 anos no Ensino 



Fundamental e Médio, sendo que, no Ensino Profissionalizante, a faixa etária é de 18 a 50 anos. 

Há alunos que moram na zona rural, urbana e periférica da cidade, mas a maioria são moradores 

dos bairros Jardim Curitiba, Jardim Primavera, Jardim América e Vila Candeias. Já no Curso 

Técnico em Enfermagem, alguns alunos residem em municípios vizinhos.  

O colégio atende um público socioeconômico e cultural bastante diversificado. No período 

da manhã, atende alunos de nível socioeconômico médio e médio baixo, grande parte deles 

oriundos do centro e bairros periféricos, pouquíssimos provenientes da zona rural. Esses alunos 

são filhos de pequenos empresários, comerciários, funcionários públicos, profissionais liberais e 

pequenos agricultores. A faixa etária dos alunos desse turno varia de 10 a 17 anos. 

No período vespertino, encontram-se alunos de nível socioeconômico médio baixo, baixo 

e baixíssimo, um grande número de alunos oriundos dos bairros periféricos mais longínquos e 

muitos moradores da zona rural. São filhos de trabalhadores braçais, diaristas, pouquíssimos 

funcionários públicos, comerciários, desempregados e pequenos agricultores. A faixa etária dos 

educandos é de 11 a 17 anos, muitos em defasagem idade/série, uma vez que, neste turno, o 

colégio oferece apenas o Ensino Fundamental. A maioria dos pais e responsáveis não possui 

escolaridade básica completa, nem mesmo o Ensino Fundamental. 

Os alunos do Ensino Médio do período noturno são de nível socioeconômico médio baixo, 

oriundos da classe trabalhadora. São provenientes dos mais diferentes bairros e pouquíssimos 

moradores da zona rural; a maioria desses alunos são trabalhadores com baixa remuneração, 

suas idades variam de 16 a 25 anos.  

Contudo, no início da gestão 2016-2019, a realidade encontrada, principalmente no turno 

vespertino, apresentava um contexto bem mais complexo, uma vez que grande parte dos 

educandos manifestava comportamentos agressivos, falta de comprometimento com as 

atividades escolares, problemas relacionados à drogadição e vários alunos em situação de 

vulnerabilidade social. Desse modo, havia alunos que se ausentavam do colégio em horário de 

aulas, em virtude da inexistência de um controle mais efetivo do portão principal e devido aos 

mesmos não respeitarem as normas escolares, além de se aproveitarem do amplo espaço físico 

do estabelecimento, o que dificultava o monitoramento de toda a área escolar, possibilitando a 

entrada e saída tanto de alunos quanto de indivíduos estranhos ao ambiente escolar, gerando 

um constante fluxo de pessoas no pátio de convivência, dificultando a identificação rápida de 

quem era aluno da instituição.  

Diante desse contexto, a Equipe Diretiva propôs-se a realizar um amplo diagnóstico junto 

à comunidade escolar acerca dos fatores que influenciavam negativamente a participação 

desses educandos, gerando tais comportamentos de risco e violação de direitos, 

comprometendo o sucesso do processo ensino e aprendizagem. E, a partir dessa investigação 

dos problemas, foram planejadas ações cotidianas interligadas que geraram uma ação ampla de 



intervenção na organização dos ambientes e práticas pedagógicas, sistematizadas por meio de 

um programa de registros, denominado S.A.D. – Sistema de Apoio à Decisão.  

           JUSTIFICATIVA 

 

Ao assumir a direção do colégio, gestão 2016/2019, a Equipe Diretiva observou que entre 

os alunos dos diferentes turnos havia problemas diversos. Entretanto, a maior vulnerabilidade 

encontrava-se no turno vespertino, pois a maioria dos alunos da manhã caracterizava-se com 

uma boa participação, com maior acompanhamento do desempenho escolar por parte de seus 

familiares. Já, no período vespertino, grande parte dos educandos apresentava vulnerabilidade 

social, dificuldade de aprendizagem, altos índices de reprovação, falta de compromisso com as 

atividades solicitadas pelos professores e graves problemas de comportamento. Detectou-se, 

ainda, no início da gestão, que havia pouca participação dos pais/responsáveis por esses alunos 

no processo de ensino aprendizagem e o colégio encontrava grande dificuldade para contatá-los 

em casos de problemas em relação aos educandos sob sua responsabilidade. Além desses 

aspectos, percebeu-se:  

 Fluxo de pessoas estranhas em frente ao portão, na saída do colégio; 

 Existência de ponto de encontro de pessoas diferentes (que não eram alunos), na 

esquina em frente ao colégio, as quais diziam estar aguardando o ônibus escolar; 

 Cultura instalada de manter o portão principal sempre aberto, sem controle de quem 

entrava ou saia; 

 Dificuldade de reconhecimento do aluno quando o mesmo se encontrava no 

colégio, fora de sala de aula, uma vez que não havia uso de uniforme, nem outra 

forma de identificação; 

 Presença de pessoas estranhas no pátio do colégio em diversos horários do dia; 

 Pessoas pulando o “muro escolar” em horário de aulas (alunos saindo e pessoas 

estranhas entrando); 

 Práticas sexuais ou libidinosas entre educandos, que ocorriam em locais furtivos, 

atrás do ginásio de esportes, nas dependências do colégio; 

 Angústia dos professores e até mesmo receio de entrar em algumas salas de aula, 

pois havia um número expressivo de alunos envolvidos com drogadição e atos 

infracionais; 

 Angústia dos agentes educacionais e equipe pedagógica por “medo” de irem até o 

pátio para fazer a limpeza ou chamar alunos para entrar em sala de aula, uma vez 

que estes se misturavam às pessoas estranhas ao ambiente escolar, com atitudes 

suspeitas; 



 Dificuldade em efetuar registro sistematizado de alunos envolvidos em ações de 

violência e indisciplina severa, pois eram realizadas anotações em diferentes 

instrumentos de registro, o que não possibilitava reunir todas as ocorrências, 

quando necessário; 

 Alunos que se ausentavam do estabelecimento antes do horário final das aulas; 

 Área física muito extensa para ser acompanhada adequadamente pelos 

profissionais da instituição, tendo assim, “pontos cegos”, ou seja, ambientes da 

estrutura escolar que ficavam sem visualização ou monitoramento, favorecendo o 

acesso de pessoas estranhas ao ambiente escolar ou comportamentos de risco; 

 Constante chamamento da equipe pedagógica para resolver situações de sala de 

aula que poderiam ser resolvidas pelo próprio docente, o que sobrecarregava as 

ações da Equipe Pedagógica em detrimento de ações e intervenções 

necessariamente mais efetivas. Além disso, essa situação causava a perda de 

credibilidade das ações do professor e também da Equipe Pedagógica. 

 Todos esses fatores nos levaram a uma investigação mais aprofundada dos problemas e 

ao planejamento das ações integradas aqui relatadas. 

OBJETIVO 

 Criar mecanismos de ação pedagógica e colaborativa entre a equipe de 

profissionais da instituição e famílias dos educandos para implementar maior 

segurança para a comunidade escolar e, consequentemente, maior qualidade do 

processo ensino aprendizagem. 

ENCAMINHAMENTOS 

Para implementar as atividades pedagógicas, era necessária uma ação integrada de 

enfrentamento à violência escolar, de forma a trazer segurança e melhoria dos espaços 

escolares, organizando-se, assim, várias ações articuladas. No primeiro momento, propôs-se um 

diagnóstico das maiores dificuldades enfrentadas no cotidiano escolar e dos fatores que 

motivavam comportamentos inadequados que poderiam desencadear atos de violência. 

Procurou-se mapear esses fatores, ouvindo-se os docentes e funcionários da instituição de 

ensino, alunos e o próprio entorno escolar, além de observação diária pelos próprios membros 

da direção escolar. Para esse diagnóstico, foram realizados os seguintes encaminhamentos: 

 A Equipe Gestora realizou um monitoramento in loco durante 02 (dois) meses, 

observando os espaços físicos internos e externos ao colégio, buscando 

alternativas para identificar onde agir efetivamente e quais estratégias seriam 

consideradas de urgência. 



 Ouviu-se a comunidade escolar (professores e funcionários) de forma individual e 

aleatória para levantamento dos maiores problemas identificados no âmbito escolar. 

 Ouviu-se a comunidade externa no qual o colégio está localizado e os 

estabelecimentos comerciais da vizinhança, para ter uma visão da sociedade 

acerca do colégio. Constatou-se, segundo relatos da comunidade, que: 

o Havia roubos no comércio praticados pelas mesmas pessoas que rondavam 

o colégio; 

o Os moradores e comerciantes do entorno escolar viam os alunos pulando o 

muro, matando aula ou permanecendo dentro das dependências do 

colégio, mas fora de sala de aula, nos locais mais afastados da 

visualização dos funcionários; 

o Venda de drogas nas proximidades do colégio e através da cerca que 

circundava o estabelecimento de ensino; 

o Presenciavam, “de fora”, práticas libidinosas dos alunos nos locais de difícil 

visualização da equipe do colégio; 

o Acúmulo de pessoas estranhas nos horários de entrada e saída do colégio, 

principalmente no período da tarde; 

o Percebiam que os alunos entravam e saíam das dependências escolares 

quando queriam.  

           De posse desse diagnóstico, foram planejadas e implementadas as seguintes ações: 

 Alteração da entrada dos alunos que era pelo portão principal (grande) para o 

portão menor, próximo à secretaria, sendo disponibilizado um funcionário para 

controle de entrada e saída, porém não era possível identificar visualmente todos 

os educandos, o que gerou a proposição de uma nova ação em parceria com a 

APMF e Grêmio Estudantil da implementação do uso do uniforme completo 

(agasalho e camiseta) para os alunos. Importante destacar que o colégio adquiriu 

dez uniformes reservas que ficam à disposição daqueles que porventura 

compareçam não uniformizados. Também foram feitas doações de uniformes por 

professores, empresas parceiras e APMF, possibilitando o atendimento de 

educandos de baixa renda. O uso do uniforme colaborou com outra situação 

vivenciada, pois rompeu com o uso de roupas inadequadas dentro do ambiente 

escolar; 

 Reorganização de alguns espaços físicos, com fechamento de certos locais com 

tela e portão, inibindo o acesso de pessoas não autorizadas e afastando os alunos 

da cerca de alambrado, pois antes se comunicavam por ali, com pessoas externas. 



Também foi realizado o deslocamento da Biblioteca Escolar para a ala 

administrativa, facilitando o acesso dos educandos, pois a mesma localizava-se em 

local afastado, dificultando o uso desse espaço pedagógico, além de ocasionar 

demora do aluno quanto ao regresso à sala de aula;  

 Consertos constantes e diários na cerca (alambrado) que circunda o colégio, nos 

locais onde os alunos pulavam. Durante 03 (três) meses essa ação foi feita e refeita 

muitas vezes nos mesmos locais, pois apareciam arrebentados no dia seguinte, 

após o conserto; 

 Atualização de algumas câmeras em locais considerados estratégicos e 

implementação de outras novas câmeras em HD, visando monitorar o espaço 

interno do colégio (pátio, quadra, pontos possíveis de “fuga”); 

 Implementação de holofotes em locais estratégicos para o período da noite; 

 Realização de um levantamento junto com a Equipe Pedagógica dos grupos com 

problemas relacionados à drogadição e violência, buscando uma forma de registrar 

adequadamente e sistematicamente as ocorrências e intervenções realizadas em 

relação a esse grupo; 

 Criação de um meio de registro padrão, o qual passou a ser efetuado por meio de 

um caderno de registro diário para cada turma que era utilizado da seguinte forma: 

o docente da primeira aula o levava para a sala, repassando ao professor da aula 

seguinte para que efetuasse seus registros, permanecendo até a quinta aula, 

quando era encaminhado à Equipe Pedagógica. Nesse instrumento era relatado 

pelo professor, durante a aula, desrespeito, faltas alternadas ou consecutivas, a 

não execução de atividades, atrasos com quem chegavam na sala, etc. Tais 

anotações tinham o intuito de possibilitar fatos e argumentos para chamar a família 

e auxiliar nas ações e intervenções junto aos envolvidos. Para tanto, foi criada uma 

planilha em Excel, para sistematizar as informações registradas acerca de cada 

aluno, a qual era atualizada pelos professores readaptados. Pode-se perceber que, 

na maioria dos casos dos grupos identificados, havia um líder e seus “seguidores”. 

Com base na identificação dos grupos, começamos a “convidar” os pais 

(individualmente) dos alunos seguidores com maiores possibilidades de 

recuperação daquela situação de vulnerabilidade, com o intuito de que o líder dos 

grupos começasse a perder “força”. Esse contato com os familiares era realizado 

tantas vezes quantas fossem necessárias. Também constatamos que, na maioria 

dos casos, eram alunos com distorção idade/série. Após várias intervenções junto à 



Equipe Pedagógica, N.R.E. e Conselho Tutelar, alguns pais começaram a 

acompanhar mais de perto os filhos, enquanto que outros optaram por transferir 

para Educação de Jovens e Adultos (EJA); 

 A planilha tornou-se uma plataforma em desenvolvimento, sob responsabilidade da 

Equipe Gestora com apoio de um professor readaptado com conhecimento em 

programação (advindo do Curso de Técnico em Informática), onde é possível 

acompanhar todas as informações pedagógicas e comportamentais de cada aluno, 

durante todo o período no qual se encontra matriculado no colégio, acessando os 

dados por meio do nome do educando. Ou seja, todas essas ações foram sendo 

filtradas inicialmente em uma planilha, que se tornou algo bem mais amplo ao ser 

transformada em um programa de dados escolares, denominado S.A.D. – Sistema 

de Apoio à Decisão. O S.A.D. foi apresentado no Seminário de Aprendizagem 

Criativa realizado em Curitiba, em 2017; 

 Atualmente, essas informações registradas no S.A.D. estão sendo categorizadas, 

possibilitando seu aproveitamento em Conselhos de Classe e como subsídio para 

ações de intervenção pedagógica; 

 Os alunos que chegam atrasados são registrados no S.A.D., por meio dos registros 

efetuados no livro de entrada, que fica junto ao funcionário responsável pelo portão, 

para saber o momento em que chegam ao colégio; 

 As informações e ocorrências relevantes sobre o educando e as ações realizadas 

pela Equipe Escolar, bimestralmente são impressas e entregues em reunião de pais 

e responsáveis, juntamente com o boletim; 

 Mudança nos horários de reunião com pais, pois anteriormente aconteciam no 

horário de aula dos alunos, passando a ser em período noturno, com horário de 

início e fim determinados, otimizando o tempo, uma vez que duram, no máximo, 

45min. Essas reuniões são realizadas em pelo menos 02 (dois) dias diferentes da 

semana, organizando-se momentos separados para turmas e turnos, gerando em 

torno de quatro reuniões, divididas nesses 02 (dois) dias. Ao término da reunião, os 

pais podem dirigir-se à outra sala, localizada ao lado do auditório onde estavam 

reunidos, para pegar o boletim escolar e conversar com os professores e 

pedagogos ali disponíveis, conforme necessidade; 

 Participação de membros da comunidade que ministram palestras aos alunos do 

período da tarde, com o intuito de informação sobre o tema Mundo do Trabalho. 



RESULTADOS 

 

           Considerando as ações mencionadas no item anterior, é importante destacar que todo o 

planejamento ocorreu de maneira flexível em face das necessidades apresentadas no 

diagnóstico das potencialidades e fragilidades da instituição de ensino. E, nesse sentido, 

pautando-se no acompanhamento diário das ações realizadas, pode-se adequar e replanejar 

ações com base nas novas necessidades percebidas. Compreende-se que o enfrentamento à 

violência não pode ser resolvido com ações pontuais, mas sim por meio de ações articuladas, 

progressivas e contínuas que favoreçam motivar uma organização do trabalho pedagógico para 

a garantia dos direitos educacionais dos educandos, a valorização da instituição escolar e de sua 

função social por parte dos profissionais que nela atuam e, sobretudo, por parte da comunidade 

e estudantes. 

Nesses primeiros anos da Gestão 2016/2019, pudemos notar como resultados favoráveis 

das ações desenvolvidas: 

 Melhor e maior participação dos pais em reuniões; 

 Compreensão por parte da família, do aluno e da comunidade escolar da importância do 

uso do uniforme; 

 Perceptível valorização da importância das atividades da instituição escolar perante a 

comunidade e comércio próximo ao colégio; 

 Resgate da função mediadora da Equipe Pedagógica o que possibilitou intervenções e 

ações juntamente à família e aos responsáveis, sobretudo no período da tarde, em que a 

incidência da violência e vulnerabilidade era mais marcante; 

 Compreensão, por parte do estudante, da importância da educação escolar e da 

necessidade de sua participação ativa no processo de ensino aprendizagem (ainda em 

processo); 

 Diminuição da evasão escolar no período da tarde e noite; 

 Controle de entrada e saída de alunos, garantindo maior segurança ao ambiente escolar; 

 No horário de término das aulas, não se percebe mais a aglomeração de pessoas 

estranhas ao ambiente escolar notada durante o diagnóstico; 

 No ambiente escolar não há mais percepção de grupos de alunos envolvidos com drogas. 
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DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA INSTITUIÇÃO 
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NRE:  Guarapuava 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  Colégio Estadual Mahatma Gandhi – 
Ensino Fundamental e Médio 
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TÍTULO: Cultura da Paz 

INTRODUÇÃO:  

O Colégio Estadual Mahatma Gandhi foi fundado em 1966. Nessa época a 

escola funcionava em outro endereço, na rua XV de Novembro, no bairro Alto 

da XV, em prédio construído por convênio estado/município, com professores 

estaduais e municipais. Mas desde 1979 está localizado no endereço atual. O 

Colégio tem como fundadores Eduardo Tavares Pereira, Inspetor Regional de 

Ensino; Nivaldo Passos Krüger, Prefeito Municipal e Carlos Alberto Moro, 

Secretário de Educação do Estado. 

Nos dias de hoje, o Colégio possui aproximadamente 600 alunos, distribuídos 

em 20 turmas, de Ensino Fundamental e Ensino Médio, funcionando nos três 

períodos. 

O Patrono do Colégio é o emblemático e mundialmente conhecido Mahatma 

Gandhi. Como instituição educativa, a presença de Mahatma não podia ficar 



apenas no papel ou estampado no uniforme dos estudantes. Foi necessário 

trazê-lo para o cenário como protagonista no projeto anual de atividades 

pedagógicas da escola. Sendo assim, as ações realizadas desde a 

implementação desse projeto têm como referência o legado de Mahatma 

Gandhi, considerado uma inesgotável fonte de reflexão e ensinamento para a 

sociedade.  

 

JUSTIFICATIVA:  

A necessidade de um projeto de enfrentamento à violência surge a partir de 

uma demanda social. A escola está inserida num bairro periférico, com 

histórico de violência nas ruas, nossa comunidade possui diferentes 

configurações familiares, apresentando conflitos dentro e fora da sala de 

aula. 

OBJETIVOS:  

Valorizar os princípios de Mahatma Gandhi, patrono da escola, como fonte de 

reflexão e ensinamento para toda a comunidade escolar. 

Concretizar a cultura de enfrentamento à violência com excelência, 

contribuindo para ampliar os horizontes culturais, sociais e pedagógicos da 

comunidade escolar.  

ENCAMINHAMENTOS:   

Eventos  2016 ( 50 anos do colégio) - Mostra de mosaicos (Arte), Mostra de 

grafites (Filosofia), Exposição fotográfica (Português/Matemática), Festival de 

Oratória (Interdisciplinar), Olimpíada do Dia do Estudante (Interdisciplinar).   

Todas as ações fundamentadas na filosofia do patrono. 

Ações permanentes (2016 até os dias atuais): diálogo constante, registro, 

reuniões com a família, articulação com a Rede de Proteção, gincanas, 

parcerias com igreja. 

Todas as disciplinas desenvolveram e desenvolvem suas propostas descrita 

em no PTD . 

Parceria com as igrejas: Aula de violão, treinamentos esportivos (vinculado a 

conceitos mensais da escola). 



Projeto do Professor de Educação Física: “Meninos de Gandhi”. 

Parceria - FEPAMEF_Federação de pais , alunos das Escolas Públicas do 

Estado do Paraná. Trabalho com as famílias. 

 

RESULTADOS:  

Consideramos como resultado do projeto iniciado em 2016 a efetivação de 

atividades que se tornaram tradicionais no cotidiano escolar, por enfatizar a 

função pedagógica da escola, sem perder o diálogo com a comunidade. São 

elas: Aluno Destaque, Hora de estudo, Fanfarra, Empréstimos do Ginásio de 

Esportes, Gincanas, Oratória, Treinamentos. 

Notamos também a diminuição dos índices de violência dentro da escola, o 

que se observa ao analisar todas as formas de registros legitimadas no 

Regimento Escolar e no Projeto Político Pedagógico do Colégio. 

Observamos que os maiores índices de violência entre alunos(as) está nos 

6ºs anos, o que mostra que a construção da cultura de paz (da não-violência) 

está diretamente relacionada ao tempo de permanência do aluno na escola. 

A partir da compreensão, por parte da Gestão e toda a equipe, que o 

enfrentamento à violência é um investimento/cuidado constante no cotidiano 

escolar, almejamos ainda, como avanço e expansão das ações da escola, 

que a cultura da não-violência seja estendida como uma prática da 

comunidade local, onde a escola está inserida. 
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CICLO DE DEBATES SOBRE DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS 

 

INTRODUÇÃO 

 O Colégio Estadual David Carneiro oferta os anos finais do Ensino 

Fundamental, o Ensino Médio e o curso de Formação de Docentes da Educação 

Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em Nível Médio, na modalidade 

Normal. Funciona nos três períodos. Contando atualmente com trinta e sete 

docentes e onze funcionários, atendendo cerca de quatrocentos e trinta e quatro 
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estudantes nos três períodos. 

 A atividade “Ciclo de Debates sobre Diversidade e Direitos Humanos” foi 

idealizada pela Equipe Multidisciplinar (EM), do estabelecimento e com o apoio da 

Equipe Gestora, no ano de 2016, desde então acontece todo ano. A EM é formada 

por representantes dos diversos seguimentos institucionais (Estudantes, Agentes 

Educacionais, Professores, Equipe Pedagógica e Instâncias Colegiadas). O objetivo 

da EM é subsidiar e fortalecer condições teórico-metodológicas para a execução de 

um trabalho pedagógico efetivo, que contribua para a transformação da sociedade e 

das escolas, de modo que possibilite a superação da exclusão, bem como promova 

a igualdade racial e social das populações negras e indígenas. Para atingir tal 

objetivo a EM faz vários estudos subsidiados pelo Departamento de Diversidade da 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR), e também desenvolve 

ações de prevenção, enfrentamento e combate a situações de violência e 

discriminação no espaço escolar que interferem no processo de ensino-

aprendizagem e envolvem situações preconceitos étnico-racial, preconceito com a 

mulher, questões envolvendo a comunidade LGBT, questões socioeconômicas, 

violência física e psicológica contra os mais vulneráeis, questões políticas e de 

cidadania, e outras que sejam pertinentes.  

 A atividade, realizada no mês de novembro,  é composta por oficinas, 

exposições, palestras e discussões sobre temas, preestabelecidos pela EM, que 

atendam as demandas observadas no cotidiano escolar e que estejam relacionados 

com a temática principal do envento: diversidade e direitos humanos. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 A atividade foi pensada pela necessidade de se trabalhar as temáticas no 

contexto escolar e contemplar necessidades presentes no cotidiano que pretendem 

prevenir e combater todas as formas de manifestações e atitudes preconceituosas e 

violentas em relação aos grupos mais vulneráveis. 

 Tal necessidade vem de encontro com as ações planejadas pelo corpo 

docente na elaboração do Plano de Ação do estabelecimento, assim como no Plano 

de Trabalho Docente de cada profissional. 

 O Ciclo é uma atividade pertinente porque o contexto escolar é formado por 

grupos plurais no aspecto econômico, social e cultural (étnica, religiosa e gênero), e 



as situações de conflitos são evidentes e inevitáveis, assim as ações têm como 

finalidade mediar tais conflitos, por meio de reflexões críticas e conscientes da 

presença da diversidade e do papel dos direitos humanos no espaço escolar. 

 

 

OBJETIVOS 

 Desenvolver ações de prevenção, enfrentamento e combate a situações de 

violêcia e discriminação no espaço escolar que interferem no processo de ensino-

aprendizagem. 

 Oportunizar um espaço amplo de discussão, debate e divulgação de 

pesquisas sobre a diversidade, as questões étnico-raciais e o enfrentamento à 

violência no cotidiano escolar.  
 Divulgar e expor atividades realizadas acerca das questões étnico-raciais, 

indígenas, econômicas e de enfrentamento à violência. 

 Possibilitar a aplicação das temáticas, destacando os vários aspectos da 

história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira; tais como 

o estudo da história da África e dos africanos; a luta dos  negros e dos povos 

indígenas no Brasil; a cultura afro-brasileira e indígena; o  negro e o indígena na 

formação da sociedade nacional; o papel da mulher na sociedade; o protagonismo 

juvenil; o combate ao bullying, à discriminação, ao racismo e à violência física e 

psicológica, em especial contra os mais vulneráveis. 

 

 

ENCAMINHAMENTOS 

  O Ciclo de Debates sobre Diversidade e Direitos Humanos é composto por:  

 PALESTRAS: Com temas pré-selecionados pela EM, em consonância com a 

temática da atividade,  que estejam de acordo com a realidade e em 

evidência no contexto escolar. Os palestrantes são colaboradores 

convidados, contribuem de forma voluntária. Entre eles estão alunos e ex-

alunos; professores e ex-professores; técnicos da SEED e do NRE; parceiros 

de movimentos sociais, sindicatos e outras escolas (estaduais e municipais). 

 OFICINAS: Acontecem no espaço escolar, abordam temas relevantes, que 

possibilitam o protagonismo juvenil e permitem experiências práticas, que 

contribuem para a socialização, convívio com a diversidade e respeito aos 



direitos humanos. São realizadas pelo corpo docente do estabelecimento e 

com a colaboração de convidados especialistas nos trabalhos propostos. 

 EXPOSIÇÕES: Os trabalhos realizados ao longo do ano letivo são 

sistematizados  e apresentados à comunidade escolar, expostos nos murais 

e em salas temáticas.  Possibilitando uma reflexão sobre os temas propostos, 

ao longo da pesquisa e confecção, bem como durante a visitação. 

 

 

RESULTADOS 

 A promoção do Ciclo de Debates tem contribuído com as discussões no 

espaço escolar sobre as questões relacionadas à diversidade e os direitos humanos 

e tem promovido a conscientização e sensibilização com a temática, mantendo o 

ambiente escolar saudável e seguro. 

 As temáticas têm ocupado com naturalidade as discussões em sala de aula, 

nos corredores e na sala dos professores, o que tem contribuído para prevenir e 

combater situações de discriminação e violência preanunciadas. 

 O protagonismo juvenil tem sido efetivado na prática, considerando que os 

temas são baseados nas vivências, nas necessidades e nas sugestões dos próprios 

estudantes e também eles têm participação direta e ativa em todo o processo.  
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AUTOR (ES): Equipe diretiva e pedagógica  

TEMA: Enfrentamento à Violência 

TÍTULO: FAMÍLIA E ESCOLA: Uma Parceria de Sucesso 

INTRODUÇÃO: O Colégio Estadual João de Mattos Pessôa – Ensino 

Fundamental e Médio atende aproximadamente 400 alunos de ensino 

fundamental e médio, na sua maioria provenientes de bairros em 

vulnerabilidade social, com famílias desestruturadas social e 

economicamente. Muitas dessas famílias são chefiadas por mães ou avós, as 

quais não têm estudo nem renda fixa, trabalhando como diaristas. Assim, é 

pouca a participação da família na vida escolar dos filhos. Há muitos casos de 

alunos que vivenciam situações de violência das mais diversas formas.  Além 

disso, muitos jovens se evadem da escola por necessidade de trabalhar e 

ajudar na renda familiar. 

Assim, a Equipe Diretiva do Colégio, através da gestão democrática, incentiva 

a participação de todos dos segmentos, alunos, professores e funcionários 
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nas atividades da escola e um maior envolvimento dos familiares dos alunos 

no cotidiano escolar. A principal ação desenvolvida é o “DIA DA FAMÍLIA NA 

ESCOLA”. O dia “D” desta ação é realizada em um sábado para os familiares 

dos alunos (pais, mães, avós, madrastas, padrastos e irmãos). É 

proporcionado às famílias uma tarde de entretenimento com: exposição de 

trabalhos feitos pelos alunos, competições entre os familiares, apresentações 

artísticas, bingo com vários prêmios, os quais são doados por professores, 

funcionários e comunidade, corte de cabelo gratuito e um diversificado lanche 

no final da tarde. É importante destacar que essa ação é construída 

diariamente buscando manter a família cada vez mais presente na vida 

escolar dos alunos. 

 

descrição sucinta do contexto da instituição de ensino, níveis e modalidades 

de atendimento, número de estudantes e uma breve apresentação da ação 

significativa desenvolvida.(máximo 1 lauda). 

JUSTIFICATIVA: 

 A motivação para o desenvolvimento das ações descritas é tornar o 

ambiente escolar mais agradável para os alunos e seus familiares que 

enfrentam situações difíceis em suas residências, com muitos casos de 

carência material e afetiva, agressões físicas e psicológicas, alcoolismo e 

outras drogas, abusos. Entendemos que uma escola acolhedora influencia 

positivamente no processo de ensino e aprendizagem e nos relacionamentos.  

Destacamos que dificuldades financeiras, de relacionamento e de 

aprendizagem são inevitáveis. Contudo, de nada adianta ficar reclamando 

dos problemas. É importante unir esforços para resolvê-los ou amenizá- los. 

Com um pouco de criatividade e  incentivo à participação de professores, 

funcionários, alunos e seus familiares muita coisa pode ser feita. 

 

motivos que levaram à realização da ação significativa, explicitando a 

necessidade que originou o trabalho desenvolvido, correlacionando com o 



Plano de Ação;  público-alvo;  relevância da mesma no contexto escolar. 

OBJETIVO:   

Maior envolvimento da comunidade escolar, direção, professores, 

funcionários, alunos e seus familiares. Melhorar a relação família/escola e, 

consequentemente, elevar os índices de aprendizagem, diminuir a violência 

entre os alunos e a evasão escolar. 

 

 que se pretende alcançar com a ação desenvolvida. 

ENCAMINHAMENTOS: 

Esta ação é construída diariamente buscando manter a família cada vez mais 

presente na vida escolar dos alunos, através de realização de cursos de 

artesanato para as mães, avós e alunos; reuniões com roda de conversa 

sobre vários assuntos; conscientização e envolvimento dos pais nos projetos 

de reciclagem de papel e coleta de óleo de cozinha, os quais são destinados 

para empresas especializadas.  

Desde o ano de 2015 buscamos parcerias com algumas empresas e 

instituições: PROVOPAR MUNICIPAL, o qual proporcionou cursos de 

artesanato para as mães, avós e alunos; SEPAC (fábrica de papel) a qual 

recolhe os papéis recicláveis na escola (produzidos no colégio e trazidos por 

alunos e seus familiares) e em contrapartida doa para a escola papel 

higiênico e toalha de papel; Empresa de Reciclagem de Óleo de Cozinha, a 

qual compra óleo utilizado em frituras trazido por alunos e funcionários. O 

lucro obtido é utilizado para proporcionar lanches diversificado em momentos 

festivos como: festa junina interna, dia das crianças e o “Dia da Família na 

Escola”. O dia “D” desta ação é o “DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA”: realizada 

em um sábado para os familiares dos alunos. É proporcionado aos alunos  e 

seus familiares uma tarde de entretenimento no espaço escolar, onde há 

exposição de trabalhos, competições esportivas entre os familiares, 

apresentações artísticas, bingo com vários prêmios, corte de cabelo e  



lanche, tudo gratuitamente  (para essa atividade contamos com doações de 

professores, funcionários e comércio local). E para garantir a melhoria 

contínua desta ação no início de 2018 aconteceu o Projeto 

APADRINHAMENTO EDUCATIVO: união de professores e funcionários para 

doação de uniformes ou materiais escolares a alunos carentes. 

 

descrição de como a ação foi desenvolvida.   

RESULTADOS: 

Efetivação da gestão democrática, com maior participação dos segmentos, 

alunos, professores, funcionários e comunidade nas atividades do cotidiano 

escolar. Cabe salientar que, gradativamente, temos conseguido envolver 

mais famílias, fazendo com que se sintam acolhidas no espaço escolar, 

participando de cursos, nos quais algumas mães aprenderam a pintar e fazer 

crochê nos panos de prato e confeccionaram alguns para venda, ajudando na 

renda familiar. A partir da busca desde envolvimento da família com a escola, 

através do “Projeto Apadrinhamento Educativo”, foram doados uniforme e/ou 

material escolar para alunos carentes que não tinham condições de adquirir, 

elevando assim a autoestima dos mesmos, tornando-os menos agressivos e 

evitando, algumas evasões. Todas essas ações refletem na busca contínua 

pela melhoria do processo de ensino e aprendizagem.  
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TEMA: Drogas: Informar para Prevenir 

TÍTULO: Falando abertamente sobre drogas 

INTRODUÇÃO:  

              O Colégio Estadual Antônio Diniz Pereira, Ensino Fundamental e Médio, 

está localizado no município de Ivaiporã e circunscrito ao Núcleo Regional de 

Educação de Ivaiporã. Atualmente, possui 437 matrículas ativas e oferece, em turno 

complementar, Sala de Recursos Multifuncional, Salas de Apoio à Aprendizagem, 

CELEM e Aulas Especializadas de Treinamento Esportivo. O Colégio está localizado em uma das regiões que mais tem sofrido modificações nos últimos anos, com pavimentação asfáltica das ruas, rede de esgoto e o surgimento de diversos loteamentos que deram origem a novos conjuntos O Colégio       

 

                 O colégio está localizado em uma das regiões que mais tem sofrido 

modificações nos últimos anos, com pavimentação asfáltica das ruas, rede de esgoto e 

o surgimento de diversos loteamentos que deram origem a novos conjuntos 

habitacionais em seu entorno. Essas mudanças contribuíram para o crescimento 



significativo da população local e o consequente surgimento de novas demandas e de 

uma nova configuração do perfil dos alunos e da comunidade escolar como um todo. 

Todo progresso vem acompanhado de algumas mazelas. A droga é uma delas. 

 Esta temática tem sido um fator de complicações em muitas instituições de 

ensino, devido ao desconhecimento da comunidade escolar e a vulnerabilidade que 

nossas crianças, adolescentes e jovens se encontram. 

 A ação de “Conscientização dos malefícios causados pelo uso e abuso de 

substâncias psicoativas” veio diante da necessidade de alertar a comunidade escolar 

sobre o uso de drogas, que se caracteriza como um fenômeno sociocultural complexo, 

o que significa dizer que sua presença em nossa sociedade não é simples. 

 O desafio desta ação é a luta pela valorização da vida como um bem social a 

serviço da construção de uma sociedade mais digna e fraterna. 

 

JUSTIFICATIVA:  

A ação de “Conscientização dos malefícios causados pelo uso e abuso de substâncias 

psicoativas” surgiu da necessidade de se falar abertamente, trocar experiências e adquirir 

informações sobre o tema, uma vez que o contexto onde a instituição está localizada 

apresenta situações de vulnerabilidade social.  

Diante das discussões e das atividades de integração com os grupos de alunos, 

percebeu-se que no ambiente socioeconômico onde vivem a exposição às drogas lícitas era 

maior. As primeiras experiências com as bebidas alcoólicas e o fumo se davam em idade 

muito precoce e no seio familiar ou na comunidade. Muitos relatos indicaram que os alunos e 

familiares, em algum momento, haviam feito uso de alguma droga lícita, o que tornava os 

participantes da ação familiarizados com o tema trabalhado e portadores de uma bagagem de 

vivências diretas e indiretas com esse tema. 

De acordo com o psiquiatra Içami Tiba (2007), quanto mais uma pessoa souber sobre 

drogas, mais condições ela terá de decidir usá-las ou não. 

A questão principal a ser observada é a de que é necessário prevenir não no sentido 

de banir a possibilidade de uso de drogas, mas sim, no sentido de educar o sujeito para 

assumir atitudes responsáveis na identificação e no manejo de situações de risco que possam 

ameaçar a opção pela vida. É considerar uma série de fatores para favorecer que o estudante 



tenha condições de fazer escolhas. 

 

OBJETIVO:  

Objetivo geral 

Propiciar aos jovens a reflexão sobre os malefícios causados pelo uso e abuso 

de substâncias psicoativas, contribuindo para a visão crítica dos mesmos e para o 

desenvolvimento da autonomia e da capacidade de escolha. 

Objetivos específicos 

 Promover um amplo trabalho de educação para prevenir e reduzir os 

problemas decorrentes do uso e comercialização de álcool, fumo e 

entorpecentes em nossa cidade e região; 

 Enriquecer o currículo escolar com atividades práticas e teóricas na 

exploração do tema; 

 Incentivar aos alunos a adoção de posturas e hábitos que valorizem uma vida 

saudável, seja em casa, seja na Escola, e por onde eles forem; 

 Despertar nas crianças, pré-adolescentes e adolescentes o reconhecimento de 

valores positivos associados à família, à vida espiritual, aos estudos escolares, 

ao trabalho profissional, à saúde física e mental, ao respeito ao patrimônio 

público, às pessoas de modo geral, às leis e demais normas; 

 Esclarecer crianças, adolescentes, jovens, pais e educadores quanto aos 

perigos do uso das drogas; 

 Alertar que a bebida alcoólica também é uma droga e esclarecer sobre os 

efeitos físicos e comportamentais, bem como de suas consequências; 

 Divulgar informações que orientem a prevenção e promovam o tratamento de 

dependentes de substâncias; 

 Informar sobre os efeitos das principais drogas consumidas por adolescentes e 

jovens; 

 Divulgar quais os fatores de risco relacionados ao consumo de drogas e o 

envolvimento com a criminalidade; 

 Esclarecer aos pais e educadores quais são as práticas educativas positivas que 

representam fator de proteção ao uso de drogas e ao envolvimento com a 



criminalidade; 

 Orientar os pais em como conversar com os filhos sobre a temática; 

 Implementar os instrumentos repressivos e cautelares previstos na Lei 

Antidrogas, visando a punição efetiva dos traficantes. 

ENCAMINHAMENTOS:  

 Trabalho com a cartilha: Diga NÃO às drogas, Diga NÃO ao crack. Material 

elaborado pelo Departamento de Assistência Social. 

 Ficha de acompanhamento individual do aluno; 

 Prevenção: Grupo de apoio “Amor Exigente”; 

 Articulação entre: - Conselho Tutelar 

                              - Conselho Escolar 

                              - Patrulha Escolar 

                              - Rede de Proteção 

                              - APMF 

                              - Família 

 Participação dos alunos no Concurso de Redação – Tema: “Valorizando a 

vida: Minha vida não é uma droga!” 

Parceria:  

Prefeitura Municipal de Ivaiporã 

Núcleo Regional de Educação 

Departamento Municipal de Educação 

Diretoria Municipal de Assistência Social 

 Palestra para alunos: “Conscientização dos malefícios causados pelo uso e 

abuso de substâncias psicoativas” – Palestrante: Carlos Eduardo Constantin; 

 Palestra para pais: “Alerta aos pais sobre a temática drogas” – Palestrante: 

Carlos Eduardo Constantin; 

 Peça teatral: “Luta do bem contra o mal” – Realizada pelos alunos da Sala de 

Recursos e Grêmio Estudantil; 

 Filme: “Pro dia nascer feliz” – Trabalho com o Ensino Médio; 

 Roda de Conversa – “Campanha Junho  Paraná sem drogas” (Promovido pelo 

NRE, orientado pela SEED); “Projeto Semear” ( Ministério Público); 



 Roda de conversa com membros do Grêmio Estudantil, Promotor Dr. Egidio 

Klauck e Promotor Adjunto Dr. Josmaicon Pedroso (Vara da infância e 

juventude). 

RESULTADOS:  

.  Analisando e procurando atender o diagnóstico da instituição no que condiz às 

drogas, fez-se necessário abordar esse assunto tão polêmico, não adotando uma 

postura repressora e moralista, nem realizando tentativas de intimidação dos jovens, 

uma vez que as riquíssimas experiências e vivências trazidas pelos adolescentes 

estariam sendo negligenciadas, criando obstáculos para um posicionamento mais 

autônomo.  

     O corpo docente da escola procurou, desde o início das atividades da ação, 

trabalhar com o tema nas atividades em sala de aula, propiciando às turmas um 

espaço aberto à discussão e expressão de opiniões sem juízo valorativo e moralista, o 

que permitiu que os alunos pudessem encarar as drogas e suas consequências não de 

uma forma idealizada, mas também não irreal, como acontece em muitos espaços 

abertos para tal, nos quais se procura enfatizar o discurso “Não às Drogas” sem ver 

seu lado reverso, que é o prazer proporcionado por tais substâncias.  

       O diálogo aberto e franco entre palestrantes, professores e alunos possibilitou que 

se transmitissem informações sobre as drogas conforme o interesse dos adolescentes. 

Estes puderam assimilar tais dados e mostrar como se expressam em seu cotidiano 

familiar e acadêmico, colocando os alunos no lugar de autores, de modo a se 

apropriarem do tema abordado e mostrarem a ótica deles acerca do tema, como uma 

forma de expor o seu olhar sobre o contexto em que vivem e a relação deste com as 

drogas.  

 O trabalho de prevenção ao uso de drogas é tema para ser trabalhado 

constantemente, não apenas pela escola, mas por toda a comunidade. Deve ser um 

programa que faça parte do Projeto Político Pedagógico para que a prevenção seja 

trabalhada a partir da escola, tendo continuidade no âmbito familiar e que esta ação 

de conscientização seja sempre trabalhada em parceria, pois só assim poderá se ter 

um resultado que satisfaça a todos e que dê suporte para a continuidade do trabalho. 

A partir das ações realizadas, os estudantes, de maneira geral, passaram a ter  

conhecimento sobre drogas lícitas e ilícitas, assim como, o discernimento sobre suas 



escolhas e as consequências do uso de drogas. No entanto, ressalta-se a necessidade 

de trabalhos articulados e colaborativos entre a instituição e toda a Rede de Proteção, 

para prevenir e/ou retardar o contato dos jovens com as drogas.  

 Por envolver metodologias diversificadas e participativas, através de 

dinâmicas grupais, aplicação de técnicas de sensibilização e facilitação dos debates, 

houve maior envolvimento por parte do grupo que está sendo trabalhado, tendo em 

vista que a instituição não possui projetos prontos a serem trabalhados com os alunos.

 A proposta indica um dos benefícios do trabalho colaborativo para que se 

possa contribuir para a formação de atitudes de promoção da saúde, de reflexão sobre 

si mesmo e de respeito ao outro.  
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DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO 

 

NRE:  Jacarezinho 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  Escola Est. Profª Hercília de Paula e Silva – 
E. F. 

MUNICÍPIO:  Carlópolis 

DIRETOR (A):  Humberto Benedito Domingues 

E-MAIL DA ESCOLA: cllherciliadepaula@seed.pr.gov.br 

AUTOR (ES): Humberto Benedito Domingues 

TEMA: Enfrentamento à Violência 

TÍTULO: O Desafio do Enfrentamento da Violência 

INTRODUÇÃO:  

A violência tem tomado o espaço da paz e da fraternidade no interior 

das escolas em todas as regiões, em todos os países, se ouve falar de casos 

de violência. Esta se apresenta tanto de forma verbal ou mesmo fisicamente, 

e, afeta o sujeito que sofre o dano de tal forma que este passa a ser 

influenciado negativamente deixando de tirar boas notas, não se 

interessando por estar na escola e alguns acabam evadindo, desta forma 

aumentando o número de desistentes e/ou reprovados nos relatórios finais 

do ano letivo. Em geral, a violência é conceituada como um ato de 



brutalidade, física e/ou psíquica contra alguém e caracteriza relações 

interpessoais descritas como opressão, intimidação, medo e terror. 

Ela não pode, de acordo com SILVA E SALLES, ser reduzida ao plano 

físico, pois, pode se manifestar também por signos, preconceitos, metáforas, 

desenhos, isto é, por qualquer coisa que possa ser interpretada como 

ameaça, ficando conhecido como violência simbólica aquele que não se 

torna um ato em si. Para Gilberto Velho (2000), o ato de violência não se 

limita ao uso da força física, mas à simples possibilidade ou ameaça de 

sujeito usar de violência, e esta por sua vez, se associa a uma ideia de que 

aquele que intimida tem o poder quando este mesmo sujeito impõe sua 

vontade, seu desejo ou projeto de poder agir sobre o outro. 

Sendo a escola um ambiente de formação urge que se desenvolva 

uma pesquisa com o objetivo de saber se há incidência de casos de violência 

no interior do ambiente escolar. Nada melhor para isto do que desenvolver 

um projeto com a intenção de diagnosticar e fazer com que a comunidade 

escolar reflita sobre a situação pela qual passa a escola nos últimos tempos. 

 

JUSTIFICATIVA:  

A convivência baseada no respeito e na solidariedade tem sido algo 

cada vez mais desafiador em nossa sociedade, pois os interesses coletivos 

vêm sendo substituídos gradativamente por padrões individualistas. Por isso, 

trabalhar com o resgate de valores e a mediação de conflitos tornou-se algo 

primordial para construir um bom clima na escola e, dessa maneira, garantir 

bons resultados no processo de ensino e aprendizagem. 

OBJETIVO:  

Refletir sobre a função da escola no combate à violência que está 

cada vez mais presente no ambiente escolar. 

ENCAMINHAMENTOS: 

 Antes de combater a violência, é preciso conhecê-la. Portanto, 

mapeamos as ocorrências no contexto escolar. Para essa tarefa, contamos 



com a ajuda dos professores, dos funcionários e dos próprios alunos. 

Adotamos uma postura de escuta e criamos espaços que assegurem essa 

ação, onde todos possam compartilhar o que está afetando a boa 

convivência. 

 

 Ações Equipe Diretiva: 

Diagnosticar os focos e as causas de violência, criar espaços para 

discussão e reflexão sobre o tema e garantir que a instituição seja um local 

onde todos desejam estar. 

Estabelecer articulações e o fortalecimento de ações planejadas junto 

a Rede de Proteção local. 

Acompanhar o desdobramento de ocorrências e proporcionar 

orientação aos estudantes. 

 

 Ações Corpo Docente: 

 Implementar estratégias pedagógicas para o trabalho com valores e a 

resolução de conflitos por meio do diálogo. 

 

 Ações Corpo Discente: 

Participar ativamente de momentos reflexivos e atividades que 

envolvem o resgate de valores e exercitar a tolerância, a solidariedade e a 

cooperação. 

RESULTADOS:  

Com os trabalhos desenvolvidos a comunidade escolar conquistou: 

 a redução da agressão física entre os alunos; 

 a redução da depredação contra o patrimônio público; 

 enfrentamento às drogas. 
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DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO 

 

NRE:  Laranjeiras do Sul 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  Colégio Estadual José de Anchieta 

MUNICÍPIO:  Quedas do Iguaçu 

DIRETOR (A):  David Fernandes de Oliveira 

E-MAIL DA ESCOLA: qigjoseanchieta@seed.pr.gov.br 

AUTOR (ES): Equipe diretiva/pedagógica 

TEMA: Enfrentamento à violência  

TÍTULO: Renove a energia com abraço e Poesia / Vivencial 

INTRODUÇÃO: O Colégio Estadual José de Anchieta pertence ao Município 

de Quedas do Iguaçu – NRE de Laranjeiras do Sul. Atende 450 alunos do 

Ensino Fundamental e Médio nos turnos matutino e vespertino. Oferta Sala 

de Recursos Multifuncional, sala de apoio e cursos de Inglês e Espanhol 

através do CELEM. É uma escola localizada no centro da cidade e atende 

alunos oriundos do centro e também de diversos bairros e comunidades do 

nosso município.  

Uma das grandes preocupações que enfrentamos em nossa realidade de 

forma geral é a violência que aos poucos vai se alastrando pelo contexto 

escolar. Porém, percebemos que isso é o reflexo da realidade social da 



maioria dos nossos alunos. Mas como enfrentar esse agravante? Como a 

escola pode interferir para que ao menos esse cenário seja minimizado?  

Não resolveremos de imediato os problemas da violência, visto que muitas 

ações dependem do poder público. Porém, nosso colégio desenvolve 

algumas ações que vem mostrando resultados satisfatórios.  

Entre essas ações podemos destacar os Projetos: “Renove a energia com 

abraço e Poesia” e o “Vivencial.” 

Estas simples ações consistem em resgatar os laços afetivos dos nossos 

alunos e comunidades escolar por meio de abraços. Também o resgate de  

valores éticos, morais e sociais com uma vivência em grupo organizada pela 

equipe diretiva.    

JUSTIFICATIVA: Em um mundo que visa o individualismo e a interiorização 

exacerbada, faz-se necessário tomar atitudes que façam as pessoas 

perceberem que as coisas mais simples da vida como um abraço por 

exemplo, podem tornar melhor o seu dia-a-dia, seu corpo e sua mente, 

renovando as energias e resgatando valores morais como o respeito, 

amizade e empatia. Com isso, espera-se reduzir os pequenos conflitos e 

focos de violência no contexto escolar. Para esta ação serão atendidos todos 

os alunos e comunidade escolar. Quanto ao “Vivencial”, percebemos a 

necessidade de se trabalhar mais de perto assuntos relacionados à família, 

afetividade, sexualidade, espiritualidade entre outros temas. Esta ação é 

voltada exclusivamente para os alunos do Ensino Médio. 

OBJETIVO: Promover através de abraços gratuitos o bem-estar, qualidade 

de vida e o resgate de valores morais na sociedade, bem como colocar as 

pessoas em contato com a poesia, melhorando sua autoestima, sentindo-se 

importantes e capazes de lidar com os problemas cotidianos. Fazer uma 

reflexão pessoal sobre aspectos fundamentais para a vida. Melhorar a 

convivência entre alunos, professores e comunidade escolar. Repensar em 

atitudes para uma vida saudável. Despertar o gosto pela leitura, em especial 

a poesia. Aproximar mais as famílias para que tenham uma participação mais 



expressiva dentro da escola. Mostrar aos alunos e comunidade em geral de 

que a escola é um espaço acolhedor, participativo, fortalecendo as relações 

interpessoais. 

ENCAMINHAMENTOS: Os alunos tiveram uma preparação para a realização 

das atividades da campanha do abraço na escola e nas ruas da cidade. À 

medida que abraçavam, davam para as pessoas pequenos poemas e dicas 

de vida saudável. Foram realizados vários momentos de afetividade dentro 

da escola e nas ruas. O desfecho do projeto foi um dia de declamação de 

poesias feita pelos alunos, teatros, músicas e a presença da Vó Totonha - 

uma conhecida contadora de histórias de nossa região. Quanto ao Vivencial 

foi um encontro de dois dias realizado no colégio, permeado com palestras, 

mensagens, testemunhos, oração e dinâmicas. Foi organizado juntamente 

com a direção, equipe pedagógica, professores, funcionários, amigos, 

voluntários e pais dos alunos.   

RESULTADOS: Após a realização destes Projetos, percebeu-se 

significativamente uma melhoria nas relações de grupo entre alunos e 

professores. Os alunos que participaram do Projeto do “Abraço” ficaram mais 

sensibilizados mediante a reação das pessoas que recebiam os abraços. O 

nível de leitura dos alunos também melhorou, principalmente a procura por  

livros de poesia. O interessante é que o índice de focos de brigas na escola 

também diminuiu. As pessoas sorriem mais. Estão mais felizes. Aumentou a 

presença dos pais nas reuniões marcadas pela escola. E mais satisfatório 

ainda foi ouvir dos nossos alunos que eles gostam de estudar no Colégio 

Anchieta, pois o mesmo oferece muitas atividades diferenciadas. Todos 

perceberam que a autoestima dos nossos alunos e professores melhoraram, 

pois além destas atividades, a escola participou de vários outros eventos no 

Município, sendo campeã do Festival de Teatro do Ensino Fundamental e 

Médio, campeã do I Concurso de Oratória e  ainda foi escolhida como Escola 

Estadual Destaque da Cidade no ano de 2017. 
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DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO 

NRE:  Loanda 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  Colégio Agrícola Estadual do Noroeste 

MUNICÍPIO:  Diamante do Norte 

DIRETOR (A):  Ivo Jioti Suzuki 

E-MAIL DA ESCOLA: dttcolagricola@seed.pr.gov.br 

AUTOR (ES): Ivo Jioti Suzuki 

TEMA: Enfrentamento à violência 

TÍTULO: Enfrentamento à violência na escola 

INTRODUÇÃO: O Colégio Agrícola Estadual do Noroeste é uma instituição 

pública de ensino profissionalizante de nível médio, que oferece o curso de Técnico em 

Agropecuária na forma integrada e em turno integral, com duração de três anos. 

A instituição está localizada às margens da Rodovia PR 182, distante nove 

quilômetros da cidade de Diamante do Norte, localizado no extremo noroeste do estado, e 

atende aproximadamente 260 aluno(a)s em oito turmas em tempo integral (47 aulas 

semanais) e com 88% dos alunos alojados no Internato, pois são oriundos de 

aproximadamente 30 municípios da região. Os alunos da cidade são semi-internos, isto é, 

retornam às suas casas ao final de cada dia letivo. 

O Internato da instituição abriga seus alunos durante a semana provendo-lhes 

alimentação, lavanderia, alojamentos, apoio pedagógico e observa o cumprimento do 

Regulamento do Internato. Para isso o internato conta salas próprias, com duas pedagogas e 

uma equipe de inspetores, cozinheiras e demais funcionários. O descumprimento das regras 



do regulamento incorre em avisos, suspensões, advertências, medidas educativas pedagógicas 

e mesmo a perda do direito de usufruir dos benefícios do internato. Também decorre 

automaticamente da reprova do aluno. 

Nos períodos anteriores ocorriam muitos eventos de violência na escola, tais como 

agressões físicas, bullying, depredação do patrimônio, ocultação e consumo de bebida 

alcoólicas e cigarro. 

JUSTIFICATIVA: O público do Colégio Agrícola atualmente é de alunos oriundos 

de aproximadamente trinta municípios do seu entorno e apenas 12% são do município de 

Diamante do Norte, o que demanda um trabalho anual de divulgação, recrutamento e seleção 

de novos alunos para manter a oferta do curso. Assim, diferentemente das escolas regulares, a 

entrada anual de novos alunos nesta instituição depende da qualidade da educação ofertada e 

o seu reconhecimento pela comunidade da região. 

Nesse contexto é que a atual direção estabeleceu que uma das prioridades do seu 

plano de ação seria melhorar o ambiente escolar, empenhando esforços em reduzir a violência 

e intolerância dentro da escola, de forma a construir um ambiente escolar propício à formação 

técnica e melhorar a percepção da segurança no interior da escola perante a comunidade, 

tendo como consequência a manutenção da oferta de vagas do curso. 

OBJETIVO: Redução da violência escolar causada pelas infrações regimentares, 

proporcionando um ambiente escolar acolhedor e seguro para a adequada formação 

profissional dos alunos. 

ENCAMINHAMENTOS: Ao iniciar o período de gestão atual, foram ouvidas as 

sugestões da comunidade escolar na Semana Pedagógica, e com isso foram promovidos o 

estudo e posterior adequação do Regulamento do Internato, retirando, alterando, substituindo 

ou adicionando artigos ou parágrafos que fossem considerados necessários, aprimorando o 

regimento ou excluindo “brechas” que estavam permitindo que a situação de violência 

chegasse onde estava.  Este trabalho foi realizado pela equipe gestora e pelas pedagogas do 

internato com consultas e orientações da Ouvidoria do NRE, para evitar ferir direitos legais 

dos alunos/família. 

Outra contribuição importante foi da Patrulha Escolar, que trouxe algumas palestras 

de orientações aos alunos, que enfatizaram a questão de direitos e deveres dos alunos, 

esclareceram sobre as diferenças entre atos indisciplinares, infracionais e medidas 



socioeducativas aos alunos, deixando muito claro aos alunos que junto aos direitos caminham 

sempre os deveres. A orientação da Patrulha à instituição para sempre registrar todos os atos e 

fatos ocorridos de desrespeito ao regimento foi muito importante para dar materialidade e 

validade legal aos fatos e atos. Assim, todas as reuniões são registradas em livro de atas 

próprio e os avisos aos pais e responsáveis são emitidos em duas vias, para que uma seja 

devolvida assinada, com conferência de assinatura, para garantir que houve o recebimento do 

aviso e evitar desculpas de desconhecimento ou não recebimento dos comunicados da 

instituição por parte dos mesmos.  

Conforme a gravidade das infrações, o Conselho Escolar pode ou não ser reunido e 

delibera sobre as medidas cabíveis, que são efetivadas pela direção.  

As ocorrências muito graves são devidamente encaminhadas, seja ao Conselho 

Tutelar, seja à Ouvidoria do NRE, a Patrulha Escolar ou a Promotoria Pública. Algumas 

situações não podem ser resolvidas sem a interferência destas. Considera-se que sempre 

existe um encadeamento regular do sistema de educação público no que tange aos atos 

indisciplinares e infracionais e que é necessário ter bom relacionamento com todas estas 

instâncias citadas do Poder Público para ter agilidade e efetividade na resolução dos 

problemas. A rápida resolução dos problemas é um fator de inibição de infrações. 

Também foram trazidas palestras com membros da Secretaria de Saúde municipal, 

que fizeram explicações sobre uso de substâncias psicoativas, sexualidade, DST e higiene 

pessoal.  E houve palestra do Promotor de Justiça sobre diretos e deveres dos estudantes e 

cidadãos. Todas estas palestras foram muito informais e deram abertura para muitos 

questionamentos por parte dos alunos e serviram para esclarecer muitas dúvidas. 

Outras contribuições para reduzir as ocorrências de violência foram a instalação de 

um sistema de monitoramento com câmeras, o diferimento na contratação de inspetores 

masculino/feminino nos alojamentos respectivos, o diálogo com motoristas de transporte 

escolar e estabelecimentos de comércio de bebidas e maior apoio da direção ao projeto de 

atividades lúdicas e esportivas do internato, no contraturno das aulas. 

RESULTADOS: Com as mudanças promovidas houve uma grande redução da 

violência escolar e melhoria no ambiente do internato, que se traduz em melhoria da 

percepção da comunidade externa sobre a Instituição. Contudo, as mudanças na nossa 

sociedade vêm trazendo outras formas de violência para a escola, afinal somos parte dessa 

sociedade. 

 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEED 

SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO EDUCACIONAL 

 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO 

NRE:  LONDRINA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  C. E. PROF. JOSÉ ALEXANDRE CHIARELLI - 
E.F.M. 

MUNICÍPIO:  ROLÂNDIA 

DIRETOR (A):  CLEBER TOLEDO DO NASCIMENTO 

E-MAIL DA ESCOLA: rlajosechiarelli@seed.pr.gov.br 

AUTOR (ES): CLEBER TOLEDO DO NASCIMENTO 

TEMA: ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA 

TÍTULO: COMBATE À VIOLÊNCIA 

INTRODUÇÃO: O Colégio Estadual Prof. José Alexandre Chiarelli – EFM,  iniciou 

suas atividades no ano de 2014, ofertando os Anos Finais do Ensino Fundamental e o 

Ensino Médio, além de proporcionar o atendimento de estudantes na Sala de Apoio à 

Aprendizagem (disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática) e Sala de Recursos 

Multifuncionais, totalizando 637 matrículas na Educação Básica, considerando os dois 

turnos, matutino e vespertino, de funcionamento da unidade escolar. O maior problema 

diagnosticado é a violência enfrentada no ambiente escolar, decorrente do tráfico de 

drogas que impera nos bairros entorno do colégio. Diante deste cenário, propuseram-

se ações de enfrentamento à violência, no sentido de proporcionar a integração da 

instituição de ensino com a comunidade, bem como despertar o sentimento de 

pertencimento e valorização do espaço escolar. Uma das ações implantadas foi a 

oficina de capoeira (aplicada por integrantes da comunidade na forma de voluntário) e 

uma outra foi à de futsal. E projetos como o dos Jogos Escolares.  



JUSTIFICATIVA: O respeito e na solidariedade tem sido algo cada vez mais 

desafiador na sociedade, e não é diferente no colégio, por isso entendemos que 

trabalhar à importância de valores e a mediação de conflitos tornou-se algo primordial 

para construir um bom clima no colégio e desta forma garantir bons resultados no 

processo de ensino e aprendizagem. Entende-se, contudo, a necessidade de refletir 

sobre os conflitos que se revelam nos espaços escolares, os quais se tornam um 

paradoxo, uma vez que a educação é a melhor ferramenta contra a violência.  

OBJETIVO: Amenizar manifestações de violência no contexto escolar por meio do 

resgate de valores e da construção da cultura de paz.  

ENCAMINHAMENTOS:  

Em primeiro lugar foi realizado um diagnóstico dos focos e das causas de violência, 

criação de espaços para discussão e reflexão sobre o tema e garantia de que a 

instituição seja um local onde todos desejem estar. Após análise deste diagnóstico foi 

constatado que a maioria dos conflitos eram trazidos de fora para dentro do colégio. 

Após esse diagnóstico houve a implementação de estratégias pedagógicas para o 

trabalho com valores e a resolução de conflitos por meio do diálogo. Como a 

importância do respeito com os profissionais do colégio e seus colegas. Através de 

oficinas de capoeira e de futsal (todas aplicadas por membros da comunidade e 

professores do colégio), onde só poderiam participar aqueles alunos que seguissem as 

regras do colégio. (Regimento Escolar). 

RESULTADOS: Podemos verificar que durante os últimos três anos houve uma 

melhora significativa quanto às mudanças de comportamento dos nossos alunos, 

como a participação efetiva no Grêmio Escolar, festas abertas à comunidade e o 

principal o respeito acima de tudo e por todos.  Muitas destas mudanças se deram 

pela identificação que o colégio teve em suas vidas e na vida dos profissionais que 

aqui trabalham. Hoje podemos dizer que temos pouquíssimos problemas relacionados 

à violência e à participação ativa dos pais e da comunidade nas atividades propostas 

pelo colégio. 
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

1- IDENTIFICAÇÃO  

NRE: Maringá 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: Escola Estadual Professor Giampero Monacci. 
Ensino Fundamental 

MUNICÍPIO: Itambé 

DIRETORA: Adriana Possobom de Oliveira Ferreira 

E-MAIL DA ESCOLA: imegiamperomonacci@seed. pr .gov. br 

AUTORA: Adriana Possobom de Oliveira Ferreira 

 

 

2- DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA  INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO 

NRE: Maringá 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: Escola Estadual Professor Giampero Monacci. 
Ensino Fundamental 

MUNICÍPIO: Itambé 

DIRETORA: Adriana Possobom de Oliveira Ferreira 

E-MAIL DA ESCOLA: imegiamperomonacci@seed. pr .gov. br 

AUTORA: Adriana Possobom de Oliveira Ferreira 

 

TÍTULO: Construção de alternativas para solução de situações de conflito e 

violência no ambiente escolar por meio de práticas restaurativas. 

 

INTRODUÇÃO 

             A Escola Estadual Professor Giampero Monacci. Ensino Fundamental 

está localizada no Noroeste do Paraná, NRE de Maringá, numa cidade pequena, 

com 6.000 habitantes, basicamente agrícola. A maioria dos responsáveis pelos 

alunos trabalha no corte de cana ou como funcionários de sítios e fazendas, no 

pequeno comércio ou fábricas  existentes no munícipio. Muitos pais deslocam-se 

até Maringá para trabalhar, deixando os filhos sozinhos em casa ou aos cuidados 

de terceiros. A escola atende 300 alunos do 6º ao 9º ano na modalidade regular, 
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estando  a maioria inserido na faixa etária adequada para a série. 

             Considerando que as questões relacionadas à indisciplina, à situações de 

conflito e violência na escola interferem de maneira significativa na aprendizagem 

dos alunos, buscamos constantemente alternativas a esses problemas 

apresentados. Com esse intuito nos anos de 2013 e 2014 alguns profissionais da 

escola realizaram o curso inicial  da Justiça restaurativa, denominado Encontro de 

sensibilização, ofertado pela Universidade Estadual de Maringá, e no próximo ano 

iniciamos a implantação de práticas restaurativas no ambiente escolar com a 

capacitação de novos profissionais e a realização de círculos de diálogo, de 

construção de valores e resolução de conflitos com alunos e família e também 

professores e funcionários. 

            Diante dos bons resultados apresentados e acreditando ser o diálogo e a 

valorização do ser humano o caminho para a amenização da violência no 

ambiente escolar, estamos mantendo a cada ano essa prática o que tem 

contribuído imensamente com o sucesso do trabalho escolar. 

 

JUSTIFICATIVA 

Observamos, no ambiente escolar, crianças e adolescentes carentes de 

valores humanos e sentimentos verdadeiros, com pouco  acompanhamento 

familiar, intolerantes e com dificuldades para superar situações de conflito e para 

conviver em grupo. São seres carentes de afeto, com grandes desordens 

internas, tanto pessoais como sociais. Decorrente disso, surgem situações de 

violência verbal ou física, casos de bulling, transgressões às regras de boa 

convivência, entre outros. Assim, vemos a necessidade urgente de amparar e 

nortear esses alunos a uma conduta diferente da realidade em que se encontram.  

Ainda acreditamos que o adolescente está em processo de formação, 

passível de transformação e mudanças e estas só ocorrem quando refletimos 

sobre uma situação, tomamos consciência dela para assim decidir qual o melhor 

caminho a seguir. Quando possuímos os valores humanos internalizados, os 

conflitos, atos de indisciplina e situações de violência podem existir, porém, 

soluções satisfatórias surgem e ocorre a retomada do desenvolvimento humano. 

Apenas punições, sem a conscientização não geram transformação nas formas 

de pensar e agir do individuo. 
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           Diante disso, as práticas restaurativas são alternativas viáveis e eficientes 

em busca da superação desses problemas, com ações de construção de valores 

e princípios restaurativos no interior da escola: respeito, perdão, honestidade, 

humildade, responsabilidade, afeto, esperança, participação, empoderamento, 

interconexão, entre outros.  Essas práticas propõem, também, o desenvolvimento 

do diálogo entre pessoas que possuam um conflito, por meio da realização de 

Círculos de valores, de resolução de conflitos ou de diálogo, conduzindo a uma 

conscientização contra a violência.  

As práticas restaurativas tem se mostrado muito eficientes também quando 

se identifica entre os profissionais da educação situações que geram conflitos, 

ruídos na comunicação, requerendo a necessidade que sejam favorecidas 

situações de diálogo.  

Portanto, o projeto visa estabelecer relações humanas que fortaleçam as 

convivências no processo de doação, de diálogo, no convívio com o outro, tanto 

no ambiente escolar como na comunidade, visando  motivar relações humanas 

saudáveis, que sejam capazes de transformar a sociedade e a cultura do aluno e 

de seus familiares. 

 

OBJETIVOS 

 Construir valores e princípios restaurativos no interior da escola por meio de 

práticas diárias de resgaste dos valores no ambiente escolar: respeito, perdão, 

honestidade, humildade, responsabilidade, afeto, esperança, participação, 

empoderamento, interconexão, entre outros. 

 Promover o encontro das pessoas envolvidas em um conflito para realização 

de um diálogo, utilizando os procedimentos do Círculo restaurativo. 

 Garantir o exercício dos direitos humanos, do respeito por todos e da 

dignidade dos participantes. 

 Conscientizar e educar sobre o enfretamento à violência por meio das práticas 

restaurativas. 

 Estabelecer relações humanas que fortaleçam a compaixão no processo de 

diálogo, percebendo os sentimentos e necessidades de todos os envolvidos 

em um conflito, buscando a  autorresponsabilização em substituição à 

punição. 
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 Amenizar/superar as situações de conflito e violência no ambiente escolar.    

 

ENCAMINHAMENTOS 

           As situações de indisciplina e o enfretamento a violência são trabalhados 

com o apoio da Justiça Restaurativa no interior do ambiente escolar em dois 

âmbitos: preventivo e resolução de conflitos. 

           No âmbito preventivo são realizadas atividades para construção de valores 

e princípios restaurativos envolvendo alunos e profissionais da escola, por meio 

de ações como:  

 Círculos de diálogo e construção de valores com o envolvimento de todos os 

alunos mensamente, com o envolvimento da direção, equipe pedagógica e 

professores. 

 Círculos de construção de valores e diálogo com pequenos grupos de alunos 

para trabalhar questões relacionadas a atos de indisciplina em sala e escola 

em geral, regras escolares, entre outros. 

 Exposição dos valores humanos em vários ambientes escolares como salas 

de aula, pátio, sala de professores, secretaria, cozinha, por meio de painéis e 

cartazes com os valores a serem vivenciados pelo coletivo escolar. 

 Realização de atividades específicas por disciplina, assim como dinâmicas e 

apresentações envolvendo os valores humanos. 

 Círculos de diálogo e construção de valores com os profissionais da escola 

semestralmente. 

 Cursos de capacitação para os profissionais da educação sobre a justiça 

restaurativa. 

           No âmbito da resolução de conflitos são realizados: 

 Círculos de construção de paz e resolução de conflitos, com  dois ou mais 

alunos que estão envolvidos em situações de conflitos ou atos de violência. 

Podem estar presentes também seus familiares, professores e rede de apoio 

como conselho tutelar, assistente social, entre outros, conforme necessário. 

 Círculos de construção de paz e resolução de conflitos em grupo  com alunos 

de uma turma toda. 

 Círculos de construção de paz e resolução de conflitos com professores e 

funcionários. 
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      O método em pequenos grupos será realizado com o intuito de trabalhar os 

direitos humanos, restaurar os valores que o aluno, em particular, demostrou não 

possuir perante os demais, também quando observado entre os integrantes os 

mesmos problemas e conflitos. Com os alunos, seus familiares e rede de apoio 

quando se perceber conflitos mais graves ou duradouros. O trabalho por turma 

sobre o enfrentamento a violência e resgate de valores, acontecerá objetivando 

fortalecer os vínculos e construir os princípios da justiça restaurativa por meio do 

diálogo, assim como enfrentar situações de indisciplina e violência percebidas no 

coletivo da sala de aula, conscientizando os alunos e auxiliando em sua formação 

humana. 

Nas diferentes maneiras serão realizados Círculos restaurativos, que é o 

encontro das pessoas envolvidas numa situação de conflito para um diálogo 

respeitoso, no qual todos tem direito a fala e escuta e orientados por um 

coordenador abordam os problemas buscando construir soluções para o futuro. O 

foco são as relações pessoais prejudicadas, suas consequências e danos e não a 

definição de culpados e punições. O intuito é criar oportunidades para os 

envolvidos  se expressarem em busca de ações que possibilitem prevenir a 

violência e lidar com suas implicações.  

Serão utilizadas as metodologias próprias da justiça restaurativa. 

Realizadas, conforme o caso, as três etapas do procedimento: pré-círculo, círculo 

e pós-círculo e seus componentes, na íntegra ou alguns componentes conforme o 

tipo de círculo, entre eles: cerimônia de abertura, check-in, explicação do objeto 

de centro e objeto da palavra, rodada de valores, esclarecimento dos fatos, 

rodada de perguntas norteadoras, estabelecimento de acordo, check-out e 

cerimônia de encerramento. Também o método da CNV - Comunicação não 

violenta (Rosenberg,1999), na qual são observados os fatos sem julgamento, 

analisados os sentimentos e necessidades dos envolvidos e feito o pedido para 

atender as necessidades, buscando o acordo entre as partes e a 

autorresponsabilização por parte do ofensor. O enfrentamento a violência sempre 

será o objetivo central durante os círculos.  

   Durante o desenvolvimento do projeto os profissionais da escola são os 

mediadores, avaliadores, observadores das situações vivenciadas diariamente 

pelos alunos. Dessa forma, sempre que necessário, os professores e funcionários 
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contribuem na realização das atividades, com suas opiniões e reflexões sobre os 

alunos, assim como na vivência das práticas restaurativas e colaboração na 

execução das atividades.  

 

RESULTADOS 

 Reconhecimento da importância de construir e  vivenciar os valores humanos 

para o bom relacionamento escolar e no mundo em geral.  

 Transformação das críticas, dos julgamentos e exigências em observação, 

análise dos sentimentos e necessidades humanas buscando por meio do 

diálogo superar as situações de conflito enriquecendo o relacionamento com o 

outro.   

 Diminuição dos ruídos da comunicação por meio da CNV.  

 Aprimoramento das relações interpessoais (família, escola, comunidade);  

 Aceitação com empatia dos erros alheios. 

 Aumento da capacidade de pedir, expressar com clareza e paciência sua 

vontade. 

 Melhoria das relações humanas no ambiente escolar, substituindo os atos de 

violência que envolve agressões verbais e físicas, pelo diálogo, tornando a 

convivência escolar mais agradável e produtiva. 

 

 

 

3- ANEXO: 

CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

APRESENTAÇÃO DE SLIDES 

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 
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1- IDENTIFICAÇÃO  

NRE:  PARANAGUÁ 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  ESCOLA ESTADUAL DR. ROQUE 
VERNALHA 

MUNICÍPIO:  PARANAGUÁ 

DIRETOR:  BRUNO DOS SANTOS RUEDA 

E-MAIL DA ESCOLA: pngroquevernalha@seed.pr.gov.br 

AUTOR: BRUNO DOS SANTOS RUEDA 

 

2- ANEXO: DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

NRE:  PARANAGUÁ 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  ESCOLA ESTADUAL DR. ROQUE 
VERNALHA 

MUNICÍPIO:  PARANAGUÁ 

DIRETOR:  BRUNO DOS SANTOS RUEDA 

E-MAIL DA ESCOLA: pngroquevernalha@seed.pr.gov.br 

AUTOR: BRUNO DOS SANTOS RUEDA 

 

TÍTULO: ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA 

INTRODUÇÃO:A Escola Estadual Dr. Roque Vernalha – Ensino 

Fundamental oferece atendimento aos anos finais do Ensino Fundamental, 

assim distribuídos: 6ºs e 7ºs anos, no período vespertino e os 8ºs e 9ºs anos 

no período matutino. A Escola também oferece a Sala de Apoio e 

mailto:pngroquevernalha@seed.pr.gov.br
mailto:pngroquevernalha@seed.pr.gov.br


Aprendizagem, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, aos 

alunos dos 6ºs anos, realizada no contraturno; aos alunos dos 9ºs, 

principalmente, é ofertada a Atividade Complementar, também no 

contraturno, de Iniciação a Pesquisa Científica em Robótica. A Escola possui 

369 estudantes. 

 

JUSTIFICATIVA: Após o conhecimento de atitudes violentas dentro do 

ambiente escolar, foi necessária a exposição e o debate com a Comunidade 

Escolar, onde ideias surgiram e essas foram filtradas e direcionadas aos 

principais problemas apresentados, assim a Escola desenvolve um trabalho 

de prevenção constante aos atos de violência.  

OBJETIVO: A eliminação da violência dentro do ambiente escolar. 

ENCAMINHAMENTOS: Utilizando do diálogo com os estudantes, por parte 

da direção e demais funcionários da escola, dentre eles, pedagogos, 

docentes e agentes I e II, foi possível desenvolver uma proximidade maior 

com os discentes, ao ponto de orientá-los de forma mais eficaz com relação a 

impedir novas atitudes violentas, tanto nas mídias como no ambiente escolar 

,consequentemente,  nas adjacências da escola. As ações desenvolvidas 

diretamente pelo  gestor escolar, no intuito de mediar os conflitos observados 

na instituição de ensino,  são os seguintes:  visitas nas salas de aula para 

tratar de temas relacionados à violência, conversas individualizadas com os  

educandos, convocação dos responsáveis do estudante e o apoio da 

Patrulha Escolar e  Conselho Tutelar .  



RESULTADOS: 

A realização das ações elencadas anteriormente fez com que os casos de 

violência fossem reduzidos no ambiente escolar.  Com o apoio dos 

responsáveis pelos estudantes e, efetivamente, pelos próprios estudantes, 

que de maneira autônoma conseguiam resolver seus próprios conflitos sem 

que houvesse violência. Hoje podemos dizer que a Escola Estadual Dr. 

Roque Vernalha não apresenta situações de violência, pois conseguimos 

colocar em prática as ações, indicando os envolvidos e aplicando as devidas 

considerações. 

 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEED 

SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO EDUCACIONAL 

 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO 

 

NRE:  Paranavaí 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  Colégio Estadual Barão do Rio Branco - 
EFM 

MUNICÍPIO:  Inajá 

DIRETOR (A):  Dulcinéia de Cássia Ferrari 

E-MAIL DA ESCOLA: iajriobranco@seed.pr.gov.br 

AUTOR (ES): Dulcinéia de Cássia Ferrari 

TEMA: Enfrentamento à Violência 

TÍTULO: Enfrentamento à Violência 

INTRODUÇÃO: O CEBRB oferta o EM e EJA – F. Fase II e M atende 

todos os alunos do município nestas modalidades e níveis de ensino, 

oriundos de todas as classes sociais e que apresentam todas as 

contradições e problemáticas sociais, inclusive o fenômeno violência. 

Neste sentido, nos debruçamos para desenvolver ações de 

Enfrentamento à Violência para obtermos melhores resultados no 

processo ensino-aprendizagem.  

 

JUSTIFICATIVA: O enfrentamento à violência na escola se justifica pelo fato 

dela interferir no processo ensino-aprendizagem. As ações de 



enfrentamento, prevenção e superação da violência está presente na 

sociedade atual e todos os segmentos devem combatê-la. Neste sentido, a 

temática faz parte do Plano de Ação da Gestão Escolar. O público 

envolvido nas ações : estudantes; professores; funcionários; equipe 

pedagógica; direção; instâncias colegiadas; e a Rede de Proteção à 

Criança e ao Adolescente. A relevância da temática no contexto escolar 

se dá pelo fato de sua influência no trabalho dos professores e na 

conseqüente aprendizagem pelos alunos. 

 

OBJETIVO: Enfrentar todos os problemas decorrentes de práticas de 

violência ocorridas no âmbito escolar com o desenvolvimento de ações para 

estabelecer um espaço de boa convivência e respeito, propício ao ensino e à 

aprendizagem. 

ENCAMINHAMENTOS: Localização estratégica da sala da direção (próxima 

às salas de aula) para possibilitar maior interação e diálogo com os alunos; 

Diálogo constante com estudantes e família sempre que ocorrer atos de 

indisciplina ou violência, com registro em ata sobre o compromisso assumido 

pelas partes; Apresentação aos estudantes dos direitos e deveres contidos 

no Regimento Escolar no início do ano letivo e após o recesso escolar de 

julho pela direção, explicando detalhadamente os direitos e deveres dos 

mesmos, através de panfletos elaborados na escola e apresentação de 

slides. Na ocasião são definidas também com eles regras de boa 

convivência; Escuta ativa, este trabalho é desenvolvido na escola pela 

direção, onde através da confiança conquistada de muitos alunos, eles se 

sentem a vontade em se abrir, muitos procuram quando tem algum problema 

e não conseguem se abrir com pais/responsáveis. Além disso, há um olhar 

atento a qualquer mudança de comportamento e humor dos alunos. Inclusive 

os representantes de turma também comunicam quando percebem qualquer 

tipo de alteração nos colegas de sala, e neste caso chamam-se os 

estudantes para a conversa; Trabalho envolvendo a Rede de Proteção 

sempre que surge necessidade, e também na reunião mensal da Rede de 



Proteção sempre que surge necessidade, e também na reunião mensal da 

Rede de Proteção com a Promotoria Pública para discussão e 

encaminhamentos dos casos mais graves; Encaminhamentos dos alunos 

para Atividades Complementares em contraturno (Futsal e 

Empreendedorismo) e também aos Projetos ofertados pelo CRAS. 

RESULTADOS: Ambiente escolar harmônico e respeitoso, propício para o 

ensino e para a aprendizagem. Maior integração com a Rede de Proteção e 

os equipamentos que a constituem. Quando os problemas de indisciplina ou 

violência se manifestam eles são enfrentados de forma coletiva como 

prescreve a gestão escolar democrática. 
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DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO 

NRE Pato Branco 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO Colégio Estadual Arnaldo Busato – EFMNP 

MUNICÍPIO Coronel Vivida 

DIRETOR Cleverton Luiz da Silva 
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AUTOR(ES) Cleverton Luiz da Silva 

Sandra Maria Hermann Schiavini 

TÍTULO Ações de aproveitamento dos tempos e espaços escolares, 

enfrentamento à indisciplina e violência. 

INTRODUÇÃO A gestão escolar é um desafio constante porque exige ações 

intencionais de enfrentamento às diferentes situações do 

cotidiano escolar. Efetivar tais ações compreende um trabalho 

contínuo, coletivo e democrático. Significa ainda, ver e assumir 

a educação como um processo de ensino-aprendizagem em 

que estão inseridas muitas realidades, com valores, desejos e 

motivações diferentes. 

Assim, alterar a organização do trabalho escolar para que 

assuma uma nova identidade, uma nova relação educativa em 

que todos se sintam parte e contribuam com as 

transformações, significa tomar decisões, organizar e dirigir as 

ações pedagógicas se comprometendo com a formação da 

cidadania.  

JUSTIFICATIVA O projeto tem a finalidade de resgatar a intencionalidade da 

ação pedagógica e aproveitar  os tempos e espaços escolares 

de maneira com que toda a comunidade escolar se fortaleça 

para enfrentar conflitos, avançando na autonomia e 



contribuindo para a transformação da realidade dos 

estudantes. 

OBJETIVOS - Envolver os estudantes em atividades e projetos escolares 

que minimizem os confrontos e atitudes violentas recorrentes 

no meio escolar, sobretudo no intervalo. 

- Promover a integração entre os estudantes e a comunidade, 

valorizando os  tempos e espaços escolares, resgatando a 

cultura musical e suas diferentes manifestações. 

- Formar cidadãos humanos, éticos, justos e solidários para a 

transformação da sociedade, 

- Acompanhar e monitorar as dependências internas e 

externas do colégio a fim de prevenir e solucionar problemas, 

garantindo a segurança dos alunos e educadores. 

- Estimular a interação e cooperação entre os professores, 

funcionários e alunos. 

- Promover a cooperação escola/comunidade. 

ENCAMINHAMENTOS - Intervalo cultural. 

- Coral de estudantes. 

- Projeto Jovens Cristãos 

- Reuniões periódicas com a comunidade escolar e Conselho 

Escolar. 

- Palestras formativas. 

- Sistema de monitoramento interno e externo. 

RESULTADOS - Melhoria na questão disciplinar 

- Melhor aproveitamento escolar 

- Maior participação dos alunos e pais nos eventos promovidos 

pela escola. 

- Maior envolvimento dos professores nas decisões e 

atividades escolares. 

- Diminuição na Evasão Escolar. 

- Maior envolvimento e reconhecimento da sociedade em 

relação a Instituição. 
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ANEXO: DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

NRE:  PITANGA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  CEC ARI KFFURI-EFM 

MUNICÍPIO:  NOVA TEBAS 

DIRETOR (A):  WADLER ESSER 

E-MAIL DA ESCOLA: ntsarikffuri@seed.pr.gov.br 

AUTOR (ES): CEC ARI KFFURI - EFM 

WADLER ESSER - DIRETOR 

 

TÍTULO:   PROJETO TECENDO VALORES 

INTRODUÇÃO:  

O Colégio Estadual do Campo Ari Kffuri - EFM, esta situado no interior do 

Município de Nova Tebas na localidade de Barreirinho de Baixo. Atualmente 

temos 97 alunos, sendo 61 do Ensino Fundamental e 36 do Ensino Médio.  

Em um mundo cada vez mais violento e individualizado, a escola tem o dever 

de tentar promover uma reflexão com os alunos sobre os valores humanos, 

que andam esquecidos pela maioria da sociedade, especialmente pelos 

jovens. Esse tipo de reflexão pode ser feita por qualquer professor, agente 

educacional I e II, direção e equipe pedagógica, seja qual for sua formação 

ou função na escola.  

A função maior da escola é contribuir para a construção da cidadania, 

formando cidadãos conscientes, participativos e com uma conduta pautada 



em valores sólidos. Os valores humanos, como a ética, o amor e a justiça, 

andam um pouco esquecidos pela nossa sociedade capitalista, em que 

“ganhar dinheiro” e “levar vantagem em tudo” parecem muito mais importante 

que as relações de amor, respeito e responsabilidade entre as pessoas. A 

família deveria ser o porto seguro para a criança/adolescente, mas 

encontramos atualmente familias desestruturadas e corrompidas pelas 

circunstâncias do mundo moderno. Se por sorte, o aluno tem uma família 

estruturada e consciente dos seus deveres como pais e/ou responsáveis, por 

outro lado existe um mundo de violência, drogadição e corrupção que o 

rodeia e que é tão atrativo quanto destrutivo. Acreditamos que investir na 

Educação é o único meio para prosperarmos na vida. E que só através dela 

podemos mudar os quadros de miséria, de criminalidade que vemos em 

nosso país, estado, cidade e comunidades.  

 

JUSTIFICATIVA:  

A escola é um espaço de integração social e desenvolvimento pessoal dos 

sujeitos, faz-se necessário criar estratégias com o intuito de melhorar esta 

situação, visando proporcionar um ambiente mais atrativo e acolhedor, para 

que eles possam repensar suas atitudes, desenvolvendo sua afetividade, o 

seu senso de ética, cidadania e justiça, minimizando, aos poucos, a 

agressividade que costumam praticar no dia a dia. 

A adolescência é um período marcado por mudanças e curiosidades sobre 

um mundo de competências pessoais e interpessoais que existe além da 

família, representa um momento especial no qual a violência, as drogas e a 

corrupção exerce forte atrativo.  

OBJETIVO:  

- Potencializar o fortalecimento de vínculos com as famílias indo até suas 

residências, com o propósito de desenvolver o projeto escola família e indo 

até as localidades promovendo as reuniões descentralizadas .  

- Promover maior interação entre comunidade escolar através da promoção 

de reuniões descentralizadas onde são tratados assuntos relacionados ao 

encaminhamentos escolares no contexto geral. 



- Promover o enfrentamento à violência e ao uso drogas através de ações 

concretas desenvolvidas no Projeto Tecendo Valores, inserindo estas no 

programa Nova Tebas  em Ação. 

- Promover ações socio-assistenciais, educativas, esportivas a fim de 

conscientizar as famílias na intenção dos cuidados preventivos ao uso de 

drogas e das violências.  

- Desenvolver a espontaneidade e a autoestima das 

crianças/adolescentes/pais/família para facilitar a comunicação entre todos, 

em especial sobre a questão dos valores humanos. 

ENCAMINHAMENTOS:  

- No início de cada ano letivo é realizado um trabalho de reflexão "sobre 

educação para os valores humanos", onde são  produzidos os materiais e o 

símbolo que representará o projeto que será trabalhado durante o ano letivo, 

participando desta produção alunos, pais, professores e funcionários.  

- Durante o ano letivo são desenvolvidas diversas atividade que fazem 

reflexões a cerca dos valores humanos (vídeos, textos, situações do 

cotidiano etc..), geralmente no inicio das aulas é realizado pela  equipe 

diretiva (direção e equipe pedagógica) ou pelos agentes educacionais I e II e 

em sala de aula pelos professores, os quais devem abordar o tema em seus 

trabalhos. 

- Participação da escola em programas e projetos que vão de encontro à 

formação do cidadão, atuando na prevenção das violências e das drogas.  

(Programa Nova Tebas em Ação) 

- Discussões e reflexões sobre os  valores humanos são realizadas nas 

reuniões de pais que ocorrem de forma centralizada (na escola) e 

descentralizada ( nas comunidades), onde os filhos também participam, 

atingindo assim toda a família. 

- Busca de parcerias com a  prefeitura através de suas secretarias e órgãos 

assistenciais como, Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, Saúde, Secretaria de 

Educação ,etc. para promover palestras, encontros e visitas domiciliares. 

- Inserção do trabalho proposto pela prefeitura Municipal "Programa Não as 

Drogas - Nova Tebas em Ação" no desenvolvimento do Projeto Tecendo 



Valores, pois o referido programa tem por finalidade o combate e a 

prevenção ao uso de drogas  

- O Programa Não as Drogas - Nova Tebas em Ação apresenta proposta que 

vai de encontro com os objetivos do Projeto Tecendo Valores, sendo:  

1. Saúde – (Academia da saúde e NASF)  

 Trabalhar conceitos vivenciais sobre os malefícios das drogas 

no organismo e no aspecto de vida do ser humano, através de 

palestras, oficinas, teatros, rodas de conversas e outras 

atividades que busque integrar o publico ao conteúdo. 

2. Educação Municipal e Estadual: 

 Participar de capacitação especifica sobre Drogas (tipo de 

drogas, causas do uso de drogas, como atuar no enfrentamento 

ao uso das Drogas; 

 Trabalhar durante o mês do referido projeto ações que façam 

alusão ao combate e enfrentamento ás Drogas; 

 Promover pelo menos 01 evento que traga á família e 

comunidade ao combate ás drogas (considerar o apoio de 

demais profissionais); 

 Parceria com rede Estadual de Ensino na realização da I 

Gincana: Eu sou mais forte que as Drogas; 

 Articular e compor Comitê Local de Enfrentamento ás Drogas;  

3. Assistência Social (CRAS, CREAS, SCFV) 

 Trabalhar conceitos vivenciais sobre o impacto negativo do uso 

das Drogas no contexto Social, Familiar, Pessoal, Judicial, de 

maneira sistemáticas, buscando alinhar os conceitos á 

realidade e território em questão; 

 Articular o referido Programa junto ás demais secretárias, 

órgãos e sociedade civil; 

 Programar ações especificas com grupos já trabalhados no 

SCFV, CRAS E CREAS.  

4. Conselho Tutelar 

 Trabalhar a busca ativa com objetivo de delimitar territórios de 

maior vulnerabilidade social; 



 Realizar campanha social e comunitária levando a mensagem 

sobre a importância do enfrentamento ás Drogas; 

 Potencializar as ações do Programa; 

 Programar ação especifica com apoio da Policia Militar junto á 

estabelecimentos comerciais com objetivo de combater á venda 

de bebida alcoólica para menores de 18 anos. 

5. Esportes  

 Auxiliar escolas na elaboração da I Gincana: Eu sou + Forte 

que as Drogas.  

  Programar ações especificas com grupos já trabalhados no 

esporte.  

6. Associação Comercial 

 Trabalhar junto a membros da associação a conscientização a 

proibição de venda de drogas e mercadorias proibidas para 

menores de 18 anos.  

- Como forma de promover uma maior integração entre as comunidades e as 

famílias, a APMF desenvolve a Copa Tecendo Valores de Futebol Suíço, 

onde cada comunidade forma uma equipe nas categorias de pais, mães e de 

alunos(as) os quais jogam entre si de acordo com a categoria. Os jogos são 

realizados nas comunidade e a cada rodada é atribuída um nome de acordo 

com os Valores Humanos ( união, respeito, disciplina, amizade, etc.)  com o 

qual são feitas reflexões ao longo de cada rodada. 

RESULTADOS:  

Uma educação em valores deve ser desenvolvida através da vivência no 

cotidiano escolar, em um processo de construção em que os alunos tomem 

consciência da presença dos valores no seu comportamento e na sua relação 

com os outros refletindo sobre suas ações e definindo quais atitudes são 

mais cabíveis para cada caso ou situação.  

Observamos que os alunos e seus familiares cada vez mais estão sendo 

capazes, desenvolvendo atitudes essenciais para a tomada de decisão de 

forma consciente  e independente. 

Percebemos, que eles incorporam cada vez  mais os valores trabalhados na 



escola, não apenas para suas vidas pessoais mas os vivenciem em 

sociedade tornando-se assim cidadãos justos.  

O Projeto Tecendo Valores  é desenvolvido desde o ano de 2012, ao longo 

dos anos que se passaram temos em nossa escola registros de baixos 

índices de violência e uma melhora significativa na qualidade do 

ensino/aprendizagem e no envolvimento das famílias no cotidiano escolar.   

A longo prazo, o projeto Tecendo Valores tem  a expectativa que crianças, 

jovens e adultos do município se sensibilizem quanto aos malefícios do uso 

das drogas licitas e  ilícitas, que levam muitos para a dependência química.  

O projeto Tecendo Valores em parceria com o Programa Não as Drogas visa 

a retirada de crianças, jovens e adultos do estado de vulnerabilidade psíquica 

e social, de forma a reestruturar os laços familiares e a retirada dos mesmos 

das ruas em horários impróprios.   
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Adriana Ribeiro Ferreira Rodrigues 

TEMA: Enfrentamento à Violência 

TÍTULO: Escola Restaurativa no enfrentamento à violência  

INTRODUÇÃO:  

A Escola Restaurativa possui um foco nas pessoas, na comunidade 

escolar, na interação e na energia entre estes. Está atenta a seus 

movimentos e suas organizações; disciplina como autodisciplina e 

autodomínio; visão de conflito como oportunidade de crescimento e 

mudança. Entendemos tal proposta como uma oportunidade de formação 

para o aprendizado de comportamentos sociais, superação da punição, 

promoção da responsabilização na direção da restauração do equilíbrio 

rompido e da reparação dos danos causados. O Colégio Borell possui 1688 

mailto:pgojoaoduvernay@seed.pr.gov.br


alunos matriculados, e 173 pessoas entre corpo docente, Agentes 1, Agentes 

2, Equipe Pedagógica e Direção. Atende os ensinos Fundamental, Médio e 

Profissional em três turnos de funcionamento.  

descrição sucinta do contexto da instituição de ensino, níveis e modalidades 

de atendimento, número de estudantes e uma breve apresentação da ação 

significativa desenvolvida. (máximo 1 lauda). 

JUSTIFICATIVA: Os elevados índices de violência, as dificuldades nas 

relações interpessoais, na prevenção e solução de conflitos nos levaram a 

buscar alternativas para o enfrentamento de tais problemas. Nesse contexto, 

no início do ano de 2016 iniciamos a implementação sistemática das práticas 

restaurativas, com o apoio do setor Judiciário e as referências da Justiça 

Restaurativa. As práticas restaurativas desenvolvidas de forma sistemática 

na escola, permitem a criação de um espaço seguro onde há respeito mútuo 

e diálogo, e onde todos podem aprender mais e melhor; a formação de 

cidadãos responsáveis por suas escolhas; a promoção dos direitos conforme 

prevê o ECA; superação de estigmatizações e exclusões, por meio do 

respeito às diferenças, a construção de uma comunidade capaz de identificar 

suas necessidades e empoderada para atendê-las; integração da Escola à 

rede de proteção às crianças e adolescentes; resolução pacífica de seus 

conflitos e disseminação  da Cultura da Paz. Tal proposta vai de encontro ao 

Palno de Ação que prevê uma gestão democrática e participativa que 

respeita a diversidade e a emancipação dos sujeitos que azem parte da 

escola. E isto impacta diretamente na promoção de relações mais saudáveis 

e construtivas. 

 

OBJETIVO: Implementar práticas restaurativas na escola para o 

enfrentamento à violência, a prevenção e a solução de conflitos a fim de 

promover uma cultura de paz. 

ENCAMINHAMENTOS: Com base nos princípios da Justiça Restaurativa, a 

proposta metodológica se desenvolve com diferentes atividades.  



 Diagnóstico por meio da aplicação de questionários a respeito dos 

principais tipos de conflitos e violências que acometem alunos, 

funcionários e professores. 

 Encaminhamentos formais e de registros internos na escola a fim de 

sistematizar as informações acerca dos conflitos que precisam de 

mediação e quais os encaminhamentos mais pertinentes para cada caso. 

 Encaminhamentos para a rede de proteção social básica conforme a 

necessidade. 

 Envolvimento da comunidade escolar nas práticas restaurativas por 

meio de chamamento de pais e responsáveis, assim como professores, 

funcionários e alunos 

 Realização de Círculos Restaurativos, de relacionamento, de 

aprendizado com alunos e alunas, professores e professoras, 

funcionários e funcionárias, pais e responsáveis.  

 Realização de círculos com alunos e alunas representantes de turma 

para que difundam os valores da escola restaurativa junto a seus pares. 

 Capacitação de alunos, professores e funcionários como facilitadores 

em justiça restaurativa. 

 Realização de formação e reuniões para o planejamento e execução 

das atividades como círculos, oficinas, palestras entre outras. 

 Avaliação permanente das atividades desenvolvidas nas reuniões 

pedagógicas. 

 Divulgação das atividades desenvolvidas. 

 

RESULTADOS: Dentre os principais resultados obtidos durante dois anos e 

meio de implementação sistemática das práticas restaurativas podemos citar: 

Diminuição no número de atendimentos da patrulha escolar; Diminuição no 

número de registros de indisciplina em atas; Mudança na perspectiva de 

resolução de conflitos de alunos, pais, funcionários; Compartilhamento de 

responsabilidades entre pais e escola; Discernimento entre a diferença de 

atos infracionais e atos de indisciplina; Nenhuma ocorrência de 



brigas/violência física dentro ou em frente à escola; Acolhimento, empatia, 

escuta ativa por parte dos facilitadores junto aos alunos e alunas; Melhoria 

nas relações entre os Agente I por meio de círculos de construção de paz e 

oficinas de comunicação não violenta.  
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E-MAIL DA ESCOLA: tebluizvieira@seed.pr.gov.br  

AUTOR (ES): Susana V. Siqueira Carneiro  

TEMA: Enfrentamento a violência 

TÍTULO: Resgatando valores e construindo cidadania 

INTRODUÇÃO: 

O Colégio Estadual Dr. Luiz Vieira, oferta Ensino Fundamental Anos 

Finais e Educação de Jovens e Adultos, atende 415 alunos, nos períodos da 

manhã, tarde e noite. Está situado numa região periférica da cidade de 

Telêmaco Borba, inserida numa comunidade com diversidade social e 

econômica bastante vulnerável e carente. 

Nossos alunos pertencem a classe socioeconômica desfavorecida e 

trazem para a escola experiências, formação moral, religiosa e cultural 

variadas, residem num bairro de exclusão social, onde a falta é visível o 

reflexo da falta de planejamento familiar. 



 Percebe-se que parte da comunidade apresenta desesperança e falta 

de confiança na sociedade. 

Assim a escola passa a ser o ponto de referência primordial na reconstrução 

de conhecimento e formação do aluno como cidadão contribuindo com a 

inclusão social e para transformação da realidade, na busca de uma 

sociedade mais justa e igualitária, sendo a escola um meio de mediação entre 

o aluno e o mundo social. Não se trata apenas de trabalhar com os conteúdos 

curriculares, mas também de reorganizá-los e ressignificá-los de  modo de a 

torná-los significativos para os alunos e de forma que contribua para 

transformação da realidade vivenciada por eles. 

Acreditamos que, embora estejamos inseridos em uma sociedade capitalista, 

podemos colaborar para minimizar as desigualdades sociais e fortalecer o 

exercício da cidadania. 

JUSTIFICATIVA: 

A escola localiza-se numa comunidade de grande vulnerabilidade social e 

diante da realidade de desinteresse dos alunos pelos estudos, desrespeito 

com os colegas e profissionais da escola, descumprimento das regras e 

normas escolares, sentimos a necessidade de desenvolver um trabalho que 

contribuísse para o desenvolvimento intelectual e social dos alunos através de 

motivação, resgate da autoestima e valorização das interações sociais 

saudáveis, cumprimento das regras e normas no ambiente escolar. 

OBJETIVO: 

Temos como objetivo principal, desenvolver a formação humana em 

seus aspectos: intelectual, moral e físico. 

Trabalhamos na esperança de formarmos jovens e adultos com valores e 

limites, respeitando o ambiente escolar, os professores, funcionários e os 

colegas da escola, fazendo dessa forma com que o aluno cresça em todos os 

sentidos. 

ENCAMINHAMENTOS: 



Projetos: 

- Resgatando valores 

 Mensalmente é selecionado um tema (Ex: Respeito, justiça, 

honestidade, diversidade, etc.), o qual é trabalhado pela equipe pedagógica 

nas aulas vagas (na falta de professor),  ou pelos professores de uma das 

disciplinas, através de estudos de textos, recortes de filmes para reflexão e 

conscientização sobre valores, respeito  e cidadania. Também são realizados 

passeios, gincanas, interséries e comemorações referente ao dia do 

estudante e do professor. São proporcionadas palestras e teatros sobre 

motivação, autoestima, saúde e preservação ao meio ambiente, entre outras. 

 São realizados encontros bimestrais com os pais, com palestras para 

conscientização da importância do acompanhamento na vida escolar do filho, 

em parceria com Conselho Tutelar, CRAS e comunidade externa. 

Construindo a Cidadania 

 Por meio de atividades pedagógicas são trabalhados a socialização e o 

incentivo ao exercício da cidadania. Entre outras atividades, são realizados 

estudos, leitura e interpretação de hinos e a execução dos mesmos na 

entrada, sendo um hino para cada dia da semana: Nacional, Independência, 

Bandeira, Paraná e Telêmaco Borba. 

-Anjos da Escola 

Através de eleição é realizada a escolha democrática para os alunos que 

serão os “Anjos da Escola” (representantes de turmas), os quais ajudarão a 

organizar e atender o horário do recreio, colaborar com os professores em 

sala de aula e em eventos que a escola  desenvolve. Os “Anjos” são 

identificados através do colete que usam, seguem a organização do 

cronograma da semana para se posicionar no local combinado para 

colaborarem. (Ex: Refeitório, quadra de esportes, sala de jogos, pátio). Os 

mesmos são responsáveis por abrir a quadra, sala de jogos, pegar bolas, 

cordas, violão, etc. Caso haja conflitos entre alunos, os “Anjos” encaminham 

para e equipe gestora resolver.  



 

RESULTADOS: 

Ao longo do tempo  desenvolvendo o trabalho com o apoio de toda  a 

comunidade escolar,  conquistamos um ambiente escolar muito mais 

organizado  e agradável  para convivência. As pessoas  sentem-se  acolhidas 

e gostam do lugar onde estudam e trabalham, respeitam o espaço escolar e 

os conflitos foram reduzidos de forma considerável. 

Ainda temos muitas lutas a serem vencidas, pois a drogadição e a violência   

fazem parte do dia a dia de nossos jovens. Entretanto, acreditamos que, se 

continuarmos desenvolvendo nosso trabalho com responsabilidade e 

comprometimento, podemos, enquanto escola, contribuir  para uma mudança 

cultural dentro da comunidade  na qual estamos inseridos.  
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DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA INSTITUIÇÃO 
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NRE:   TOLEDO 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR JAIME 
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TEMA: ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA 

TÍTULO: PROTEÇÃO DOS ALUNOS NA ESCOLA 

INTRODUÇÃO: 

O Colégio Estadual Professor Jaime Rodrigues – Ensino Fundamental e 

Médio está localizado no Bairro Jardim Guaíra, na cidade de Guaíra, região Oeste 

do Estado do Paraná, e atende alunos oriundos dos seguintes bairros: Tancredo 

Neves, Vila Margarida, Vila Paraná, Parque Anhembi, Jardim Guaíra, Vila Gianete 

e Vila Eletrosul; além de aldeias indígenas pertencentes à área de 

georreferenciamento, de tal forma que a comunidade escolar apresenta uma 

significativa diversidade social, econômica e cultural. Sabe-se que o ambiente 

escolar é marcado pela diversidade, seja de gênero, raça, crença, poder aquisitivo, 

pensamentos, entre outras, de forma que se faz necessário o planejamento de 

ações que visem o gerenciamento de conflitos e, consequentemente, atuem no 

combate à violência. 

A comunidade escolar do colégio está sempre presente, trabalhando em 
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conjunto com a direção e a equipe pedagógica, trazendo a família até a escola 

para acompanhar os alunos. Pais, mães ou responsáveis devem fazer parte da 

vida escolar de seus educandos, para contribuir tanto para a gestão escolar 

democrática, como para a harmonia do cotidiano escolar e pela melhora constante 

do processo ensino aprendizagem. 

Atentos à necessidade de promover o enfrentamento à violência e garantir a 

proteção do aluno na escola, estão sendo desenvolvidas as seguintes ações: 

 Acolhida dos alunos; 

 Saída da escola assistida; 

 Rádio escola; 

 Projeto de Leitura; 

 Protagonismo Juvenil; 

 Rede de proteção assistida em parceria com o Conselho Tutelar e o 

Ministério Público. 

Estas são algumas formas de garantir ações que levem a equipe 

pedagógica, professores e educandos a combater, de uma forma sistemática, os 

atos e atitudes relacionadas ao tema em questão.  

JUSTIFICATIVA: 

O Colégio Estadual Professor Jaime Rodrigues conta, no ano de 2018, com 

aproximadamente 480 alunos matriculados nos turnos matutino e vespertino, 

sendo estes oriundos de diversos bairros da cidade, de forma que a comunidade 

escolar apresenta uma significativa diversidade social, econômica e cultural. Em 

muitos casos, as famílias são desestruturadas, com vários problemas 

socioeconômicos e culturais, tais como: gravidez precoce, prostituição (inclusive 

infantil), violência física e moral, crimes, furtos, falta de oportunidade de emprego, 

pobreza, contrabando, descaminhos, marginalidade e uso indiscriminados de 

drogas.  

Por estar situado em uma cidade de fronteira, o Colégio Estadual Professor 

Jaime Rodrigues conta ainda com o agravante de estar num contexto social onde 

a contravenção, contrabando, drogas, desorganização familiar, alto nível de 

criminalidade, desigualdade social, interferem claramente no processo educativo, 

na apropriação efetiva dos conhecimentos e aptidões necessárias ao educando. 



Para alguns, essa situação de desigualdade com o descaminho e o contrabando e 

outras práticas ilícitas é vista como “trabalho” e, na realidade de muitos alunos e 

famílias, muitas vezes é o que lhes proporciona comida na mesa e algum outro 

conforto, sem, no entanto, dar-lhes garantias de futuro próspero. Muitos 

abandonam a escola ou matriculam-se apenas para cumprir exigências de 

medidas sócioeducativas, impostas como consequência de suas inúmeras 

contravenções. Entretanto, apesar de abandonarem a escola, sempre retornam, 

mediante a ação decisiva da rede de proteção. 

Em relação às condições socioeconômicas e culturais, podemos afirmar que 

maioria das famílias é de baixa renda, sobrevivendo de serviços informais que não 

geram uma renda fixa ou a garantia dos direitos trabalhistas como Carteira de 

Trabalho assinada. Outro dado que demonstra a renda desta comunidade é o 

número considerável de famílias atendidas por programas sociais, relatados na 

ficha de matrícula, tais como: Bolsa Família, Leite das Crianças, PETI, entre 

outros. 

Considerando que a capacidade de perceber, mediar e superar os diferentes 

desafios atuais e futuros é uma constante na vida das pessoas, o Colégio 

Professor Jaime Rodrigues preocupa-se em proporcionar vivências que 

instrumentalizem seus educandos a enfrentar os desafios cotidianos, de forma a 

priorizar a vida e a dignidade humana, acima de qualquer outra possibilidade e 

alternativa. 

Mesmo diante de tal realidade, destacamos que não há abandono e evasão 

no Colégio Estadual Jaime Rodrigues. De acordo com o Censo/INEP (2016) o 

índice de reprovação no Ensino Fundamental – Anos Finais é de 23,9% e no 

Ensino Médio de 12,5%. E o IDEB 2015 (INEP) foi de 4,1. 

Constata-se que a violência ocorre de forma interna e externa ao ambiente 

escolar, sendo o ambiente da rua considerado, muitas vezes, assustador ou 

acolhedor, podendo também ser considerado um local de refúgio, onde eles 

encontram amizades, liberdade e, consequentemente, descobertas, que nem 

sempre são classificadas como boas. Nesse caso, o aluno, por vezes, tende a 

levar o que aprende na rua para dentro da escola. 

Quanto ao papel da família, muitas vezes os pais se envolvem de forma 

insuficiente na vida dos filhos, sendo possível perceber uma relação pouco 



harmoniosa entre família e escola. A violência psicológica e a física são aplicadas 

em algumas famílias como medidas punitivas e disciplinatórias e não são raros os 

relatos de filhos que presenciaram ou que ainda presenciam a violência sofrida por 

suas mães. Considerando isso, a escola busca o fortalecimento da relação família-

escola, de forma a ter os seus princípios e os seus valores devidamente 

alicerçados e reconhecidos nesta parceria. 

Para evitar a violência dentro da escola e facilitar a convivência social, 

existem normas, regras de conduta e de funcionamento do local, estimulando as 

crianças e os adolescentes para terem capacidade de reflexão, contextualização, e 

mostrando que todos os seres humanos apresentam suas diferenças, e, por mais 

diferentes que pareçam, têm necessidades comuns aos demais, devendo ser 

trabalhada na comunidade escolar a intolerância com as diferenças.  

A demanda do Enfrentamento à Violência na Escola deve acontecer de forma 

coletiva e participativa, visando ampliar a compreensão e formar uma consciência 

crítica sobre a violência e, assim, transformar a escola num espaço onde o 

conhecimento toma o lugar da força. Para isso, é necessário o envolvimento da 

comunidade escolar, propiciando momentos de formação continuada, reflexões e 

discussões em grupos de estudos, seminários, oficinas, produção de material de 

apoio didático-pedagógico, a fim de conhecer as causas da violência e suas 

manifestações, procurando ações coletivas de enfrentamento às mesmas. 

OBJETIVOS: 

Desenvolver no Colégio Estadual Jaime Rodrigues – Ensino Fundamental e 

Médio - ações para o gerenciamento de conflitos existentes no ambiente escolar, 

acompanhando de maneira efetiva os problemas inerentes à violência dentro da 

escola, de forma a despertar no educando e na comunidade escolar a colaboração 

para uma cultura de paz. 

ENCAMINHAMENTOS: 

O Colégio desenvolve um conjunto de ações por meio de métodos e 

ferramentas, que visam disseminar e articular práticas voltadas à prevenção de 

conflitos no ambiente escolar, a promover a integração entre a escola e a rede de 

proteção, de forma a garantir os direitos da criança e do adolescente e a proteção 

da comunidade escolar e do patrimônio público.  



As ações planejadas são: 

 Acolhida dos alunos: diariamente os alunos são acolhidos na escola com 

lanche; neste momento, através da utilização da Rádio Escola, os alunos 

são recebidos com mensagens e os aniversariantes são homenageados. 

 Saída da escola assistida: Os alunos que utilizam o transporte escolar, no 

horário da saída tanto no período matutino como no vespertino, 

permanecem no pátio da escola, acompanhados por um Agente 

Educacional I, que orienta os alunos no pátio. Os educandos têm à sua 

disposição materiais esportivos e acesso à internet (wi-fi). A saída dos 

mesmos só é liberada quando o ônibus chega. 

 Rádio escola: Dois professores e alunos membros do Grêmio Estudantil 

são responsáveis pela rádio escola e, através dela, diariamente no início da 

aula, transmitem mensagens de paz e acolhimento para toda a comunidade 

escolar. Os equipamentos foram adquiridos pela escola em parceria com a 

APMF. 

 Projeto de Leitura: Uma vez por semana, a escola realiza um momento 

coletivo de leitura, no qual cada um escolhe seu livro, que durante o ano 

deverá ser repassado para outros alunos da turma, realizando um rodízio; o  

término da leitura do livro deverá ser semanal ou quinzenal; finalizando a 

leitura, o aluno deverá apanhar um fichário, onde relatará seu livro. 

 Protagonismo Juvenil: Acontece com a participação de estudantes em 

Grupos de dança e treinos de voleibol em contraturno, semanalmente, 

estimulando sua participação, contribuindo para seu desenvolvimento 

pessoal e social. Nestas ações desenvolvidas, existe o envolvimento e 

acompanhamento da direção do Colégio, docentes voluntários e parceria 

com Instituições de Ensino Superior. 

 Rede de proteção assistida em parceria com o Conselho Tutelar e o 

Ministério Público: Ao perceber que os alunos permanecem na rua, 

sujeitos a situações de risco, os pais são alertados para tomada de 

providências. Caso esse fato se agrave, a parceria com Conselho Tutelar e 

Ministério Público é evidenciada. 

Para direcionar a aplicação do conjunto de ações desenvolvidas no Colégio, 

utilizamos diferentes recursos, tais como: filmes, palestras, rodas de conversa, 



leituras, análise e reflexões de textos, parcerias com a comunidade e 

investimentos com recursos da APMF.  

RESULTADOS: 

Entre as ações relatadas anteriormente, destaca-se a acolhida dos alunos, a 

partir da qual se identificou uma melhora considerável no ambiente escolar. Outra 

ação importante diz respeito à saída assistida, sendo considerada uma ação 

primordial, eliminando os problemas de violência que ocorriam na saída da escola. 

Outras ações, que ainda merecem destaque, dizem respeito às rodas de 

conversa sobre xenofobia e racismo, além de palestras de prevenção às   Drogas, 

em parceria com a Polícia Federal de Guaíra. 

Por meio das ações implantadas, os alunos começaram a respeitar mais a si 

mesmos, aos colegas e também aos professores. Essa foi a grande conquista. 

Almejamos que o ambiente de paz permaneça diariamente e que estas ações 

fortaleçam e se frutifiquem, melhorando, assim, o desempenho escolar dos 

educandos e a relação professor e aluno. 

 



FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

1- IDENTIFICAÇÃO  

NRE:  Umuarama 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  Colégio Estadual  Padre Manuel da Nóbrega - EFM 

MUNICÍPIO:  Umuarama 

DIRETOR (A):  Nelci Teresinha Bellio Soares 

E-MAIL DA ESCOLA: umrmanuelnobrega@seed.pr.gov.br 

AUTOR (ES): Nelci Teresinha Bellio Soares 

 

2- DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO 

NRE:  Umuarama 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  Colégio Estadual  Padre Manuel da Nóbrega - EFM 

MUNICÍPIO:  Umuarama 

DIRETOR (A):  Nelci Teresinha Bellio Soares 

E-MAIL DA ESCOLA: umrmanuelnobrega@seed.pr.gov.br 

AUTOR (ES): Nelci Teresinha Bellio Soares 

 

TÍTULO: “ORQUESTRA DE ADOLESCENTE” 



INTRODUÇÃO:  

O Colégio Estadual Padre Manuel da Nóbrega, oferta  do 6º ano do Ensino 

Fundamental  até o Ensino Médio Regular, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 

Sala de Recursos. Atualmente temos 707 estudantes no Ensino Regular e 288 

estudantes na Eja. Atendemos alunos de diferentes níveis sociais, econômicos e 

faixa etária, a maioria dos nossos alunos vivem em famílias que possuem baixa 

renda familiar e muitos são beneficiários de programas sociais, habitam nos bairros 

vizinhos, chácaras, sítios. Boa parte desses alunos são filhos de pais separados, 

vivem com apenas um deles e/ou com parentes próximos. 

Residem em bairros conhecidos pelo alto índice de violência, o que marginaliza seus 

moradores, mesmo estes sendo pessoas de bem.  

A violência vivida por nossos alunos no seu dia a dia fora da escola, chega também 

no ambiente escolar e requer do gestor e de toda equipe escolar muito esforço e 

ações efetivas para que essa situação não comprometa o trabalho pedagógico.  

Pensando em reverter esse quadro de violência e consequente desinteresse pela 

vida escolar, e com o intuito de utilizar a música como um recurso para acalmar os 

alunos e também despertar neles  o interesse no aprendizado musical a fim de 

auxiliá-los no processo ensino-aprendizagem e diminuir problemas disciplinares bem 

como ofertar uma formação alternativa, promovendo assim seu desenvolvimento 

educacional, social e artístico, iniciamos  a Orquestra de Adolescentes.  

A Orquestra de Adolescentes veio para atender estudantes do ensino fundamental e 

médio, ofertando a todos os interessados a oportunidade de participarem de um 

projeto que contribuirá para a mudança de postura,  partindo do principio que os 

mesmos devem ter em mente que passarão a ser reconhecidos como parte na 

concretização do projeto e que serão vistos pelos colegas e comunidade geral como 

representantes da instituição em movimentos artísticos/culturais, devendo assim se 

comprometerem a ter uma conduta exemplar.  

Atualmente estamos com 30 estudantes efetivos e mais alguns músicos profissionais 

voluntários. 

O projeto é dirigido pela Direção da instituição e por um Maestro voluntário. 



 

JUSTIFICATIVA:  

Por ser uma instituição de ensino situada em área de periferia e composta em sua 

maioria por alunos de baixa renda, oriundos de bairros que são considerados 

perigosos pela sociedade em virtude da grande reincidência de problemas de 

violência. Muitos dos nossos estudantes vivem em lares em condições 

socioeconômicas que não proporcionam oportunidades de formações além da 

educação básica pública, e são marginalizados por seus pares, ficando ociosos no 

período contrario ao de aula.  

A violência vista e vivida por muitos dos nossos estudantes, muitas vezes vem para o 

ambiente escolar, o que causa muitos transtornos, desinteresse pelos estudos, 

chegando ao  abandono escolar.  

Foi pensando em solucionar os casos de violência no ambiente escolar, que 

elaboramos essa  ação visando tirar os estudantes  da rua,   estabelecendo a 

sociabilidade entre os participantes do grupo, escola e comunidade, dando a 

oportunidade de uma formação musical, visto que a música é um instrumento 

valiosíssimo de desenvolvimento, físico, cognitivo, emocional e psicossocial o que 

reflete positivamente  no processo ensino aprendizagem e desperta o desejo de 

promoção e crescimento, bem como a inserção  na comunidade escolar e geral e o 

sentimento de que todos são perfeitamente capazes de se destacar e mudar sua 

realidade social e cultural. 

O projeto vem sendo desenvolvido há dois anos e teve diversos estudantes 

envolvidos, dando oportunidade de ingresso dentro das possibilidades a todos que 

desejem participar. 

OBJETIVO: 

Despertar o censo de responsabilidade, diminuir problemas disciplinares e falta de 

estímulo, combater a violência, auxiliando-os no processo de ensino aprendizagem.  

ENCAMINHAMENTOS: 



Por meio de pesquisas, encontramos  na música clássica,  a possibilidade de 

participação e envolvimento de alguns profissionais da Instituição de Ensino, em 

especial, da professora Maria das Neves Faleiros, e juntos começamos a traçar 

metas para colocar em prática o projeto. Que veio de encontro com as expectativas 

dos estudantes. 

O projeto foi apresentado para a Associação de Pais, Mestres e Funcionários 

(APMF), que apoiou e junto com os profissionais da Instituição de Ensino, 

promovemos meios para a aquisição dos instrumentos musicais para formação de 

uma Orquestra. Almejamos com isso uma formação diferenciada aos nossos 

estudantes, diminuição da violência dentro do espaço escolar e assim aumentar a 

autoestima dos estudantes, abrindo possibilidades profissionais.  

Para concretização do projeto, foi estabelecida uma parceria com um profissional da 

área musical, o Maestro Samuel Siqueira que se disponibilizou como professor de 

música e maestro da orquestra gratuitamente. 

As aulas são ministradas as terças e quintas-feiras das 8h às 9h30m no próprio 

Colégio e são desenvolvidas dentro de um repertório lúdico, voltado para 

adolescentes, mesclando com clássicos da música erudita e clássicos brasileiros. Os 

Aprendizados dos instrumentos são feitos com aulas  individual e coletiva. 

A instituição conta também com a parceria com escolas de música na cidade que 

oferta bolsa integral e parcial aos envolvidos, apoio da prefeitura municipal, empresas 

e demais instituições que dispõe de apoio e recursos para apresentações e cursos 

fora e dentro do município. 

RESULTADOS:  

 Crescimento pessoal, educacional e artístico dos estudantes;  

 Diminuição dos índices de violência no contexto escolar; 

 Maior envolvimento dos pais e estudantes em atividades escolares; 

 Melhora no rendimento escolar; 

 Postura diferenciada no ambiente escolar por perceberem a importância da 



atividade desenvolvida e como são reconhecidos junto aos colegas e 

comunidade; 

 Efetivação e reconhecimento do grupo como a Orquestra de Adolescentes do 

Colégio Padre Manuel da Nóbrega; 

 Ingresso de parte dos estudantes agora como músicos na Orquestra de um 

Conservatório (ORCASC) e na Orquestra Experimental de Repertórios de 

Umuarama (OERU). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODELO DE FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

1- IDENTIFICAÇÃO (preenchimento obrigatório de todos os itens) 

NRE:  União da Vitória  

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  Colégio Estadual Pedro Stemachuk 

MUNICÍPIO:  União da Vitória 

DIRETOR (A):  Marcia Coleraus 

E-MAIL DA ESCOLA: uvapedro@seed.pr.gov.br 

AUTOR (ES): Marcia Coleraus 

 

2- ANEXO: DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

NRE:  União da Vitória 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  Colégio Estadual Pedro Stemachuk 

MUNICÍPIO:  União da Vitória 

DIRETOR (A):  Marcia Coleraus 

E-MAIL DA ESCOLA: uvapedro@seed.pr.gov.br 

AUTOR (ES): Marcia Coleraus 

 

TÍTULO: O papel da escola no enfrentamento à violência 

INTRODUÇÃO: O Colégio Estadual Pedro Stelmachuk – Ensino 

Fundamental e Médio, está localizado na área urbana com 7 km de distância 

do centro da cidade, pertence à região dos conjuntos do bairro Cristo Rei 



com sede na Rua Joaquim Fernandes Luiz, s/nº, União da Vitória/ PR. Este 

mantido pelo Governo do Estado do Paraná que integra o Núcleo Regional 

de União da Vitória.  

O Colégio foi inaugurado aos 22 dias do mês de outubro de 1981, 

tendo como patrono o Professor Pedro Stelmachuk. Em 15 de março de 

1982, teve início o primeiro ano letivo deste estabelecimento, contando com 

três primeiras, duas segunda, duas terceiras e uma quarta série do Ensino 

Fundamental. Já o funcionamento do Ensino Regular de 2ºGrau com o curso 

de Educação Geral, o hoje Ensino Médio teve inicio em 1991.  

Atualmente, o Colégio conta com 15 (quinze) turmas regularmente 

matriculadas, sendo nove do Ensino Fundamental II com 241 alunos e seis 

de Ensino Médio atendendo 131 alunos, nos três turnos de funcionamento. 

Também o estabelecimento de ensino tem a dualidade administrativa com a 

Escola Municipal Amélia Hobi que recebe a Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental I.  

 Portanto, há 37 anos, este Colégio desenvolve um trabalho 

responsável e comprometido com a educação pública de qualidade, tendo 

como desafio constante a valorização da escola pública, a construção de 

sociedade justa, democrática com formação de sujeitos na integridade, por 

isso nestes dois anos a equipe do colégio tem desenvolvido ações de 

relevância envolvendo a comunidade escolar.  

 

JUSTIFICATIVA: O trabalho da escola é a qualidade e aprendizagem dos 

alunos. Para realizar esse trabalho de formação com eficácia, primeiramente 

é necessário conhecer o contexto escolar, planejar e após assegurar o 

funcionamento deste planejamento, e isso só é possível com envolvimento de 

toda a Comunidade Escolar.  Uma vez que a escola tem grande 

responsabilidade nessa formação, pois nossos alunos permanecem grande 

parte do dia, durante anos de suas vidas na escola. Assim, a instituição 

escola e comunidade escolar que ter a conscientização do "pertencimento" e 

assumir cada um têm sua parcela de responsabilidade com o aprendizagem 

e as parcerias se sentirão reconhecidas e cooresponsáveis com uma 

educação de qualidade. 

 As ações desenvolvidas desde 2016 acerca do enfrentamento à 

violência para tornar a escola um local seguro a seus freqüentadores, uma 



vez que tínhamos muitos casos de violências que eram: física, verbal ou 

psicológica (bullying) no interior do espaço escolar e nos arredores. Essa 

violência advinha de intrigas no bairro que em sua maioria terminavam na 

escola, ou seja, o acerto de contas era na escola. 

 Nesse contexto percebeu-se a necessidade de desenvolver atividades 

de interação escola, aluno, família e comunidade onde os grandes 

"beneficiados" são os alunos.  

 Portanto, essa interação regada com ações para todos os segmentos 

da comunidade escolar tem diminuído os índices de violência, 

consequentemente a evasão e a transferência dos alunos. 

OBJETIVO: Uma escola democrática, participativa que possibilita o exercício 

da cidadania dos sujeitos de forma consciente, responsável e comprometida. 

ENCAMINHAMENTOS: Para trabalhar o enfrentamento a violência com 

interação dos sujeitos, os quais muitas vezes são implícitos da vida escolar é 

um grande desafio no processo de ensinar e aprender. Uma vez que 

despertar o pertencimento dos envolvidos requer parcerias com vários 

segmentos da sociedade (universidades, Nre, polícia civil e militar, CEJUSC, 

Promotoria Pública) que nos auxiliam para o desenvolvimento de atividades 

diferenciadas no âmbito escolar que faz com que o estudante e seus 

familiares percebam o seu pertencimento, a sua importância no processo de 

ensinar e aprender.  

 Com o objetivo de diminuir os índices de violência várias iniciativas 

são desenvolvidas anualmente, para que os sujeitos aprendam a conviver em 

harmonia respeitando os outros seres humanos, bem como reforçar a 

importância da família em participar da vida escolar do educando. As 

atividades realizadas, são ações que permeiam a melhoria na infraestrutura e 

o pedagógico, destacam-se: Agenda Escolar, Projeto Criança e Adolescentes 

Protegidos, Projetos Enfrentamento a Violência, Festival de Dança, Gincana 

Julina, Equipe Multidisciplinar e Mostra Multidisciplinar, Semana do Meio 

Ambiente, AETE, Pibid, Reuniões Dinâmicas/Encontros Escola e 

Família(Promotoria Pública,Patrulha Escolar, Psicólogos, Assistentes Sociais, 

Polícia Militar), Formação Continuada, integração escola e comunidade, 

passeios e cinema. 

RESULTADOS: Certamente todas as ações desenvolvidas no âmbito 



escolar, com origem centrada em objetivos condizentes na comunidade 

escolar  que poderão promover ações em prol da qualidade da educação. 

Como diz GANDIN, 1999 "a escola deve ter sempre a preocupação de ficar 

apenas no campo das ideias, pois para que mudanças ocorram, elas devem 

possuir elementos ou ações capazes de intervir na realidade" para tal adotou-

se atitudes de respeito e de diálogo com os integrantes da comunidade 

escolar a fim de sanar a violência, a falta de compromisso e 

consequentemente reprovação e evasão. Para tanto, os mecanismos 

utilizados traduzem o compromisso de todos na melhoria da qualidade de 

ensino e no aprimoramento do processo pedagógico, pois "a escola de 

qualidade é compromisso de todos". 

 

3- ANEXO: 

CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS:  
 

APRESENTAÇÃO DE SLIDES: seguir o modelo disponibilizado na página de 
inscrição. 

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM: seguir o modelo disponibilizado na 
página de inscrição. 

 

Serão aceitas as inscrições realizadas até o dia 01 de agosto de 2018. 

 

Curitiba, 28 de junho de 2018. 

 

 

 



 
2- ANEXO: DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 

NRE:  

      Wenceslau Braz 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:      

     Colégio Estadual Nilo Peçanha. E.F.M. 

MUNICÍPIO:  

     Jaguariaíva-PR 

DIRETOR (A):  

    Graciane Cava Guimarães 

E-MAIL DA ESCOLA:  

   jvnilopecanha@seed.pr.gov.br 

AUTOR (ES):  

   Graciane Cava Guimarães 

 

 

TÍTULO:  Enfrentamento à Violência no CENP 

INTRODUÇÃO:  

O Colégio Estadual Nilo Peçanha (CENP) – Ensino Fundamental e Médio, 

localiza-se à Praça Silas Gerson Ayres, n° 31, no Bairro Vila Kennedy, em 

Jaguariaíva – Pr.Trata-se de um colégio urbano, que no entanto, atende uma 

região fora do centro da cidade, contando, atualmente, com uma clientela de 

750 alunos, distribuídos nos três períodos de funcionamento da escola: manhã, 

tarde e noite. A escola oferta o Ensino Fundamental e Médio no período 

matutino, Ensino Fundamental no período vespertino  e ensino médio no 

período noturno. A escola oferta também Atividades Complementares 

Curriculares de Futsal, Volei e Fanfarra. 

A comunidade do Colégio Estadual Nilo Peçanha é composta basicamente 

de filhos de operários assalariados. A grande falta de emprego ocasiona a 

ociosidade para alguns moradores da região. Os pais dos nossos alunos são, 

na maioria, trabalhadores braçais de serrarias, cortes de pinus e bóias –fria. 

Sendo assim, é uma comunidade onde a desigualdade social é muito grande e 

poucos detém a autonomia financeira; pessoas com baixa renda, pais que 

trabalham o dia inteiro, filhos que ficam sozinhos ou em projetos mantidos pela 

prefeitura municipal, elevada desestrutura familiar, problemas com drogas e 

violência. Um grande número de famílias passa por muitas dificuldades, não 

havendo condições financeiras para suprir suas necessidades básicas. 



Diante desse contexto, a gestão escolar buscou fortalecer vínculos e 

estabelecer parceriais com o intuito de superar situações concretas de 

violência na escola, as quais interferiam diretamente no processo de ensino-

aprendizagem. 

 

 
 
 

JUSTIFICATIVA:  

O Colégio Estadual Nilo Peçanha (CENP) enfrentava diversas situações 

concretas de violência dentro da escola e em seu entorno. Frequentemente, 

marginais pulavam o muro da escola em todos os períodos de aula e pelas 

janelas das salas de aula ameaçam alunos, professores e funcionários.  Além 

de agressões físicas e verbais, os marginais “ostentavam” facas/armas 

brancas, bem como disparavam bombinhas no interior da escola. 

Devido ao elevado índice de violência na escola e em seu entorno, alunos, 

pais, professores e funcionários sentiam-se acuados, o medo era constante e a 

sensação de insegurança era total. 

Frente a essa situação, a escola viu-se obrigada a paralisar suas atividades 

por dois dias, pois a marginalidade, o medo e a insegurança tornaram-se 

insustentáveis. 

 

OBJETIVO:  

 
- Fortalecimento da gestão democrática; 

- Redução dos níveis de violência na escola e em seu entorno; 

- Superação das situações de violência que interferiam no processo de 

ensino-aprendizagem; 

 

 

ENCAMINHAMENTOS:  

 
Inicialmente, a gestora escolar buscou auxílio com o Promotor de Justiça 

do município, relatando ao mesmo as situações vivenciadas no cotidiano 

escolar; 

Após ser ameaçada diretamente pelos marginais, a gestora convocou uma 

reunião com o Conselho Escolar e demais instâncias colegiadas. Nesta 

decidiu-se pela paralisação das atividades escolares, uma vez que, toda a 

comunidade escolar estava exposta a situações de risco. 

Posteriormente, a comunidade escolar buscou auxílio junto ao Núcleo 



Regional de Educação e juntamente com este foi realizado uma reunião com a 

Promotoria de Justiça e o Comandante da Polícia Militar da região. Nesta foi 

acordado que a Polícia Militar atenderia as solicitações de urgência na escola, 

bem como fariam o patrulhamento nos horários de entrada e saída do Colégio. 

A comunidade escolar também reforçou o pedido da implantação da 

Patrulha Escolar Comunitária junto ao NRE. 

Foram realizadas diversas reuniões com a Rede de Proteção do Município 

com o intuito de buscar soluções possíveis para o enfrentamento da violência 

na escola. Uma das soluções encontradas foi a instalação de câmeras de 

segurança na escola. Essa ação foi conquistada em (2016)  parceria com o 

Rotary Club do município, o qual auxiliou na compra desse equipamento de 

segurança. 

Em conversa com o Prefeito Municipal do município, a gestora solicitou ao 

mesmo a retirada de uma mureta da praça localizada em frente ao Colégio, 

pois os marginais utilizavam- na como esconderijo. 

Em 2017 foi impantada a Patrulha Escolar Comunitária no município, a qual 

auxiliou significativamente na redução da violência dentro e ao entorno da 

escola. 

 

 

 

RESULTADOS:  

As ações desenvovidas contribiram significamente, pois houve redução nos 

índices de violência na escola e no seu entorno. 

Houve também redução nos índices de evasão escolar, bem como o 

fortalecimento da comunidade escolar, uma vez que, os pais também 

passaram a participar dos projetos desenvovidos na escola, tais como: dança, 

teatro, gincanas, concuros entre outros. 

As ações descritas fundamentadas na liderança, na autonomia, na 

participação e na democracia contribuíram tanto para o fortalecimento da 

gestão democrática, para a melhoria na qualidade do ensino quanto na 

construção da identidade do CENP. 

 

 

 

 


