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Planejamento (Metas e Ações) + 
Circuito de Gestão + Acompanhamento 

Pedagógico e de Gestão

Alunos com altas expectativas 
de aprendizagem e formação 

cidadã;

Professores de excelência;

Gestores reconhecidos como 
líderes;

Escola acolhedora e inclusiva.
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CLIMA ESCOLAR



UGIE GID NUAPSI SEDUC

Articulação 

vulnerabilidade 



Ameaças constantes que representem risco à
integridade física e moral de estudantes,
professores, equipe gestora e funcionários.

Presença de drogas lícitas (bebidas alcoólicas,
tabaco e certos medicamentos - doping
coletivo) substâncias psicoativas (drogas
ilícitas, como a cocaína, maconha, crack,
ecstasy, entre outras ) para uso,
comercialização e tráfico de drogas na escola.

Comunidade Escolar e Local, equipamentos,
rede elétrica, gêneros alimentícios, etc

VULNERABILIDADES 

Localização 
Geográfica

Ausência de 
iluminação

Assaltos 
constantes
Armas
Drogas



Emocional

Desestrutura
Familiar

Violências
Acesso e permanência 

na escola

VULNERABILIDADES

RELATOS 

Angustia

“essas meninas não tem 
nada, é apenas frescura”isolamento

medo de alguma 
coisa

Ansiedade

violência

Ela contou para a sua mãe, 
mas ela não acreditou nela

depressão

ficam angustiadas e sofrem com o desamparo
familiar não tem um bom relacionamento com
seus pais e irmã. Passa mais tempo dentro do
quarto ouvindo música no celular

bullying

Falta diálogo

intolerância
homofobia



ESCOLA QUE ACOLHE, CUIDA

EIXOS:

PREVENÇÃO DE SITUAÇÕES 
DE VIOLÊNCIA

FRENTES:
INFORMAÇÃO/FORMAÇÃO:
▪ Palestras
▪ Formações
▪ Mobilização da 
Comunidade Escolar
▪ Ações Afirmativa

MAPEAMENTO  DE 
SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA
▪ Central de Denuncias
▪ Avaliação do Clima 
Escolar

ATENÇÃO ÀS SITUAÇÕES DE 
VIOLÊNCIA

ATENDIMENTO ÀS 
SITUAÇÕES DE 

VIOLÊNCIA

FRENTES
▪Acompanhamento das 
vítimas
▪ Ações de reintegração 
ao convívio escolar

FRENTES
▪Mediação de Conflitos
▪ Mobilização dos Atores 
Escolares
▪Acionamento da Rede de 
Proteção



ESCOLA QUE ACOLHE, CUIDA

escola

Paz na 
Escola

Maria 
da 

Penha

CIPE

PAPO 
COM 
PC

Ministério Público
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INSTITUIÇÕES 
RELIGIOSAS



Questionário
Avaliação Diagnóstica Básica para Prevenção à 

Violência e Bullying nas Escolas

Mobieduca.me

Diagnóstico





Questionário
Avaliação Diagnóstica Básica para Prevenção à 

Violência e Bullying nas Escolas

Dados Gerais





TOTAL 681 5495 6416 6202 6622 27299 22897 18930 9466 5347 2231 2799 114.385

1º

2º

3º

4º
5º

6º

1º

2º

3º

4º

5º

6º







Questionário
Avaliação Diagnóstica Básica para Prevenção à 

Violência e Bullying nas Escolas

Devolutiva

Link: analises.mobieduca.me

ACESSO  

analises.mobieduca.me

• Escola: E-mail e Inep

• GRE: E-mail e senha padrão



Questionário Avaliação Diagnóstica  Básica para Prevenção à 
Violência e  Bullying nas Escolas

1.Realizar reunião com Equipe da GRE para
analisar as situações descritas,
especialmente, no quadro resumo da
Dimensão Intimidação Sistemática (por
Escola e Gre) e adotar ações.

2. Desencadear um processo de reflexão nas
escolas.

3. Estimular que as escolas acionem a Rede
Protetiva. A Gre deverá mapeá-las.

4. Elaborar Plano de Ação.



Outras Ações da 
Seduc



Atribuições

Comissão Estadual de Enfrentamento às situações de 
Violência Escolar na Rede Pública Estadual de Educação 

do Piauí 

➢ Assegurar suporte técnico às Gerências Regionais de Educação quanto as
ações de prevenção, combate e atenção ás situações de violência no espaço
escolar

➢ Desenvolver estudos, projetos e ações coordenadas com vistas a prevenção,
combate e atenção ás situações de violência no espaço escolar

➢ Normatizar protocolos de combate, prevenção, atenção e atendimento às
situações de violência e conflitos no espaço escolar

➢ Estimular o diálogo e a negociação entre os órgãos, entidades e os membros
da comunidade escolar, com o objetivo de alcançar soluções pacíficas nos
conflitos

➢ Implementar e coordenar a Rede Escolar Estadual de Mediação de Conflitos
➢ Implementar e coordenar a Central de Combate e Prevenção de situações de

violência e bullying .
➢ Elaborar um Plano Estadual de Enfrentamento aos conflitos no Espaço

Escolar.



Composição de Equipe Multiprofissional por 
Gerencia Regional de Educação

➢ Psicólogo
➢ Assistente Social
➢ Pedagogo
➢ Advogado

Formação



Central de Enfrentamento 
às situações de 

violência e bullying

Link: centraldeprevencao.mobieduca.me



Central de monitoramento Diário

App #JuntosNumaBoa –

Aplicativo para Comunidade Escolar



Composição Equipe Gestora

Docentes

Discentes
Parceiros da Rede Intersetorial

658 escolas

Iniciamos a fase de: Formação

Comitê de Mediação de Conflitos:

13/09 – pelo Canal Educação



Formação Permanente

Guia prático para mediação de conflitos

Troca de experiências sobre o que é um conflito

Práticas restaurativas

Escuta ativa..

Mediação.

Tempos e Espaços Identificação: cracha, 
camisetas, coletes, etc



A idéia é montar um plano que possa prevenir
e buscar uma boa convivência na escola,
transformando cotidianos de risco em
cotidianos protetores.

Plano de Convivência Escolar

diagnóstico uso de assembléias escolares para a
prevenção e a solução coletiva de problemas
comuns

articulação com o Conselho Escolar e com o Grêmio Estudantil para
o enfrentamento conjunto dos problemas relacionados à
convivência na escola

criação do hábito do diálogo e da resolução consensual
de conflitos, a partir dos próprios envolvidos

Projeto Educação pela Vida


