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Criado em maio de 2018
e

desenvolvido

pela

BOLETIM
INFORMATIVO SPEC

equipe SPEC, o Boletim
Informativo SPEC é uma
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publicação digital que
tem como objetivo criar
um canal de difusão de
informações e novidades para esta Secretaria
de Estado da Educação.
Sua periodicidade será
trimestral e o conteúdo
será

organizado

de

acordo com as ações
desenvolvidas

pelo

SPEC.
Por meio destes boletins serão divulgados
dados quantitativos e
qualitativos,

eventos,

parcerias, assim como,
os conteúdos da nossa

importância, para a prática pedagógica, de se alcançar um ambiente harmônico de

biblioteca.
Serão

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo - SEE, reconhecendo a

disseminadas

convivência nas escolas e a necessidade de estas lidarem com diferentes tipos de

informações, eventos e

conflito, parte deles envolvendo violência, lançou um conjunto de ações para sua

diversos conteúdos de

prevenção e equacionamento. Pretende-se com isso minimizar seu impacto na qua-

interesse das áreas da

lidade do ensino e contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de paz entre

SEE. Esse boletim será,

as crianças e adolescentes.

também, uma importante ferramenta para
preservação

memória

institucional do Sistema
de Proteção Escolar.
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MEDIAÇÃO

MEDIAÇÃO ESCOLAR E COMUNITÁRIA

Diretorias de Ensino

A ação do PMEC – Professor Mediador Escolar e Co-

Abril 2018

Expectativa
2018

1.270

1.731

2.549

1.279

1.740

2016

2017

Número de escolas com PMEC

2.725

Número de PMEC

3.215

2.549
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munitária, lançado para a
rede de ensino em julho de
2010, disseminou a cultura
de resolução de conflitos
por meio do diálogo entre

CURSO – 2018:

os envolvidos, estreitou
relações com os familiares e
a comunidade e ainda ampliou o sistema de parceria

“Curso de Introdução à Mediação Escolar e
Comunitária"

com a rede de proteção

1ª edição (12.000 inscritos!!)

local nos diversos municí-

2ª edição (Serão ofertadas 5.000 vagas)

Aprovados

Início

Término

10.763

04/04/2018

23/05/2018

11/09/2018

30/10/2018

pios do estado.
Objetivo: Atuar de forma
proativa, preventiva e mediadora, com emprego de
práticas colaborativas e res-

FORMAÇÕES:

taurativas diante de conflitos do cotidiano escolar.
Também é papel do PMEC
assessorar a Equipe Escolar
quanto as ações pedagógicas
transversais relacionadas à
cultura de paz e nas ações
de articulação da Escola
com a Comunidade e os
demais órgãos integrantes
da Rede de Proteção Social
e de Direitos. Visando assegurar os objetivos do Sistema de Proteção Escolar e
do Projeto Político Pedagógico da Escola.

1ª pauta enviada no início de fevereiro, apresentando o novo projeto:

SPEC - SISTEMA
DE PROTEÇÃO
ESCOLAR

O Sistema de Proteção
Escolar está divulgando
uma vídeo aula intitulada por “Suicídio e
Projeto de Vida” com
o objetivo de orientar
os educadores na observação e orientação
dos estudantes com
depressão, que praticam automutilação ou
que se encontrem em
situação de vulnerabilidade. Esta vídeo aula
faz parte da pauta enviada às Diretorias Regionais de Ensino, com
materiais que subsidiarão o 3º Encontro de
Formação dos Vicediretores e Professores
Mediadores. O novo
Projeto Mediação Escolar e Comunitária
responsabiliza todos os
servidores da rede nas
ações de resolução dos
conflitos escolares e, o
SPEC tem investido em
atividades de formação
para qualificar a atuação desses profissionais.
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2ª pauta enviada no início de abril:

3ª pauta – Tema: Projeto de Vida

PRECISAMOS FALAR SOBRE

“Um ato definitivo para um problema temporário”.
(Edwin Shneidman)

MARILEIA ROSA
Psicóloga, Psicanalista, Terapeuta Sexual, Psicoterapeuta de Casal e Família
Especialista em Identidade de Gênero, Mestrado em Psicologia Clínica
Acesse
aqui!!

https://drive.google.com/open?id=16k-Mb9UiOvQRp88enL7bGNsohwkKcZb2
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AVALIAÇÃO – GESTÃO REGIONAL


53 Diretorias de Ensino que enviaram avaliação da 1ª reunião de formação



28 Diretorias de Ensino que enviaram avaliação da 2ª reunião de formação

O projeto Mediação

PARCERIAS

Escolar e Comunitária
tem como pressupos-

UNICAMP: com o grupo de pesquisa da Professora Doutora Telma Vinha, a fim de

tos a necessidade e a

criar ações de formação para os nossos servidores;

possibilidade de desen-

Ministério Público Estadual: elaboração de um documento orientador (Diálogos e

volver a aprendizagem

Práticas Restaurativas nas escolas);

emocional no ambien-

Secretaria Municipal de Educação: criação de ações conjuntas na prevenção ao

te escolar, já que todos

uso das drogas;

os

Secretaria Municipal da Saúde: Videoconferência com a Dra. Albertina Duarte

servidores

serão

envolvidos e formados

Takiuti sobre Violência Sexual;

para isso.

Tribunal de Justiça: no oferecimento de cursos de Mediação de Conflitos para
educadores;
Instituto Liberta: rodas de conversa nas 91 Diretorias Regionais de Ensino sobre

Diálogo
+ Troca =
Solução

exploração sexual de vulneráveis;
Hospital das Clínicas: gravação de vídeo aula sobre sinais de intenção de suicídio
nos jovens;
Centro de Referência de Apoio à Vítima – CRAVI - (Secretaria da Justiça e Defesa
da Cidadania): formação de educadores;

Em 2018, a expectativa
é que o projeto alcance
mais de 5 mil escolas,
tendo

o

vice-diretor

como articulador das
ações de mediação em
cumprimento ao nosso

grande objetivo, que é
estabelecer uma cultura de paz em nossas
escolas.

Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes de Jundiaí:
apresentação do Projeto Mediação Escolar e Comunitária e suas ações de
formação

aos

educadores

sobre

prevenção

e

encaminhamentos

das

vulnerabilidades;
Secretaria de Segurança Pública: criação de uma cartilha para prevenção e
encaminhamento de casos de violência sexual para educadores – Resolução
Conjunta SSP/SEE nº 01/2018
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EVENTOS:


ATENDIMENTOS:

Participação na mesa de aber

tura do evento



DE Jundiaí: Ação de me-

Um Projeto de

“Empoderamento das Mulhe-

diação entre a equipe

grande

res Paulistas”;

da EE Maurílio Tomanik

importância para

Participação em eventos nas

e Dirigente Regional;

que a escola

DE Centro Sul: Forma-

desenvolva

so de prevenção e enfrenta-

ção sobre Projeto de

plenamente sua

mento ao Bullying pela Cultura

Vida na EE Brasílio Ma-

função social e

de Paz;

chado.



DE e UE: DE Suzano: Congres-



para o

DE Taubaté: Formação dos Vi-

estabelecimento

ce-diretores e PMEC sobre o

de uma cultura

Projeto Mediação Escolar e

de paz.

Comunitária e uso do ROE;

Em 21/05/2018 houve uma reunião com o Presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares para analisar possibilidades de criação de um fluxo de encaminhamento das ocorrências
graves das escolas.

DISTRIBUIÇÃO MATERIAIS - 2016-2017
Em 2016 e 2017, o SPEC providenciou a distribuição de materiais/kits cujos temas já são objeto de
trabalho de diversos projetos da Pasta desta Secretaria de Estado da Educação, sendo:

Violência na Escola

Livro

Conflitos na Escola

Livro

Kit Movimento Pé no Chão

Kit Pronto

Kit Chega de Bullying, Não Fique Calado

Kit Pronto

TOTAL

158
103
377
70
708

ROE-Registro de Ocorrência Escolar
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ROE

O ROE é uma Ferramenta on-line de registro de ações ou situações de conflito ou
grave indisciplina que perturbem sobremaneira o ambiente escolar e o desempenho de sua missão educativa. Caberá ao Diretor, ao Vice-Diretor ou ao Secretário de

Segundo o artigo

Escola a inserção dos dados que podem, se assim desejar, gerar relatório ou docu-

9º da Resolução SE nº

mento suficiente para notificação da Rede de Garantias.
O objetivo do ROE é consolidar um sistema de informações que permita subsidiar,

19,

de

12-2-2010

com dados inseridos pelas escolas, o planejamento das ações da Secretaria tanto no

(anexo 1), o preenchi-

nível central, como nos níveis regional e local. Ser uma ferramenta de gestão para

mento do ROE pela

diretores de escola e para o monitoramento regional a partir das Diretorias de Ensi-

escola é obrigatório,

no.

sendo sua omissão
considerada uma fal-

Dados Quantitativos do ROE

ta

administrativa.

Uma vez que, o ROE é
Total de Ocorrências/Ano

45.000

ajudar os gestores

44.909

40.878

40.000

uma ferramenta para

35.000

36.945

30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

escolares na adminis-

37.622

tração dos problemas
referentes à proteção
12.639
2014

2015

em sua escola, quanSérie1

2016
2017

2018(até março)

to mais dados forem
registrados no ROE,
maior será a fonte

para o planejamento

Tipos de Ocorrências
85.418

e a atuação de direto-

55.933

res,
20.991

PMEC e demais do1.111

7.707
3.566
Agressões, ameaças e outros problemas de convivência (violência interpessoal)
Assédio e violência sexual

Consumo/Venda de álcool e outras drogas
Danos e outros crimes contra o patrimônio
Posse ou encontro de armas ou outros objetos perigosos

Outros problemas de vulnerabilidade
Questões disciplinares

coordenadores,

2.585

centes.

O AUMENTO DE REGISTROS DE
OCORRÊNCIAS NO ROE!!

SPEC - SISTEMA
DE PROTEÇÃO
ESCOLAR

A responsabi-
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lidade pelos registros
no ROE é do diretor
Comparativo 1º trimeste em:

da Unidade de Ensino. Este diretor pode-

7000
6000

rá delegar o preenchi-

6010

5000

mento dos registros

4000

para mais três pesso-

2000

3268

3000

2242

1000

as.

0

2016

Total trimeste/ano

2017
2018



Houve redução de 31% no número de ocorrências de 2016 para 2017 – 1º trimestre



Chamamos atenção para o aumento de 168% no número de ocorrências de 2017
para 2018 – 1º trimestre

Possíveis causas do aumento de registros de ocorrências
escolares no ROE:


Atuação da Equipe de Suporte (SPEC) quanto ao preenchimento dos registros,
através do envio mensal de manuais para consulta, informativos via e-mail institucional e contato telefônico, facilitando à sua usabilidade por parte das escolas
e diretorias de ensino;



Melhorias efetuadas no sistema, o que facilitou o registro e o acompanhamento
das ocorrências por parte da gestão local, regional e central;



O ROE vem sendo utilizado nas capacitações como instrumento para o planejamento de ações preventivas a fim de diminuir o índice de ocorrências;



A crise econômica que assola o país, gerando grande insegurança, o que reflete,
também, no ambiente escolar.
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VIGILÂNCIA ELETRÔNICA

SPEC - SISTEMA DE
PROTEÇÃO
ESCOLAR

VM

O projeto de vigilância eletrônica atende
1.573 unidades da

De 2014 até o momento, já foram feitos 3.491 atendimentos in loco e remotos às
Escolas e Diretorias de Ensino.

Grande São Paulo,
sendo 19 diretorias
de ensino e 1 núcleo
de informática, com
aproximadamente

Totalização da Composição do VM nas 1.593 Unidades de Ensino:
Composição do VM

Câmera

Quant. de Equipamentos
das 1.593 Unidades

7.965

Sensor Monitor

DVR

Sirene

Central de
Alarme

7.965

1.593

3.186

1.593

1.593

1.378.466 alunos beneficiados.

Resumo dos chamados abertos e dos atendimentos prestados pelo
O objetivo é a proteção do patrimônio

SPEC:
DataBase: até 21/03/2018

escolar, visando re-

Ano

Chamados

Atendidos

Percentual

duzir o índice de

2016

1.008

1.006

99,80%

2017

622

616

99,04%

FURTOS, ROUBOS e
DEPREDAÇÕES

nas

escolas estaduais da
Grande São Paulo.

O resultado da pesquisa feita nas Unidades de Ensino contempladas com o sistema de Vigilância Eletrônica mostra que:

* 96% das Unidades acham que as câmeras são fundamentais para a
proteção do patrimônio;
* 86% mostram interesse na ampliação do projeto.

Slogan ou Lema da Empresa
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PROTEÇÃO
ESCOLAR
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Semana de Direitos Humanos, realizada na Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, com a participação de Sandra Fodra, do Sistema de Proteção Escolar (SPEC), compondo a mesa de abertura.

Galeria de
Fotos

Participação do
SPEC em eventos
diversos

Apresentação do novo Projeto de Mediação Escolar e Comunitária, na
Diretoria de Ensino Suzano

Slogan ou Lema da Empresa
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CRAVI – Centro de Referência e Apoio a Vítima
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania
Oficina sobre bullying

Galeria de
Fotos

Participação do
SPEC em eventos
diversos

JORNADA DE RODAS
DE CONVERSA

Gravação da vídeo aula intitulada por “Suicídio e Projeto de Vida”

Lançada em fevereiro de
2018, a Jornada de rodas de
conversa é um projeto do
Instituto Liberta realizado nas
Diretorias de Ensino da rede
estadual de Educação de São
Paulo. Os encontros reúnem
professores coordenadores,
supervisores de ensino, técnicos pedagógicos, vice diretores, professores da Escola da
Família e professores mediadores. O objetivo é capacitálos para identificar casos de
exploração sexual de crianças
e adolescentes e orientá-los a
agir de forma integrada no
combate
ao
problema.
“Vamos conversar com cinco
mil profissionais, que irão
mobilizar 200 mil professores
da rede estadual”, explica
Cristina Cordeiro, diretora
adjunta do Liberta e responsável pela condução dos encontros. Ao longo do ano serão
realizadas 182 rodas de conversa nas 91 diretorias de
ensino.

