I Seminário de Proteção Escolar
Entre 22 e 24 de agosto de 2012 será realizado no Complexo do Memorial da América Latina (Auditório Simón
Bolívar e Auditório da Secretaria Estadual dos Direitos da
Pessoa com Deficiência) o I Seminário de Proteção Escolar. O encontro busca promover e ampliar o debate sobre
as eventuais vulnerabilidades socioeducacionais que se façam presentes nas escolas públicas estaduais, a partir das
experiências dos diversos atores e instituições associados
ao tema e apoiado em novas metodologias de resolução
de conflitos, de articulação institucional e de planejamento estratégico.

O Complexo do Memorial da América Latina está
localizado na Av. Auro Soares de Moura Andrade,
664, São Paulo – SP, ao lado da Estação Barra Funda do Metrô.
Para se inscrever, por favor, envie um e-mail para
spec@fde.sp.gov.br. Será enviado e-mail de confirmação. Não é possível participar sem a inscrição.

Mais informações:
http://www.educacao.sp.gov.br/portal/projetos/
sistema-de-protecao-escolar

Programa
22 de agosto

24 de agosto

18h

9h

Sistema de Proteção Escolar
Criado em 2009 pela Secretaria da Educação, o Sistema de Proteção Escolar é um conjunto de ações que tem
como objetivo promover ambientes pacíficos e democráticos nas escolas da rede pública e garantir a segurança dos
alunos, suas famílias e dos servidores estaduais.
Passados três anos de sua criação, atualmente 2.447 docentes desempenham as atribuições de Professor Mediador Escolar e Comunitário em 2.116 escolas estaduais de
todo o Estado de São Paulo. Estes docentes são responsáveis pela coordenação de ações educacionais que incidam especificamente sobre as diversas vulnerabilidades
sociopedagógicas que possam se fazer presentes numa
rede de ensino plural, inserida num corpo social complexo e dinâmico.
Agora, entendeu-se necessária a ampliação do debate
acerca dessas vulnerabilidades, na contínua busca por um
sistema de aprendizagem que ofereça a seus alunos uma
formação sólida, apoiada em valores éticos e no exercício
pleno da cidadania.
Convidamos a todos que se juntem a nossos esforços e
que colaborem para que São Paulo continue seu caminho
rumo à consolidação de uma rede de ensino que atenda
aos imperativos que os novos tempos apresentam.

Auditório Simón Bolivar
Auditório da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Abertura solene
Secretário da Educação
Prof. Herman Voorwald e demais autoridades

23 de agosto
9h

Mesa 1 – Gestão de conflitos no cotidiano da escola
Lia Regina Castaldi Sampaio
Sergio de Freitas Costa
Vania Curi Yazbek
Mesa 2 – Os alunos em conflito com a lei
Antonio Carlos Ozório Nunes
Berenice Gianella
Paulo Malvasi

14h

Mesa 1 – Como identificar e previnir o bullying
Cleo Fante
Lidia Arantagy
Telma Vinha
Mesa 2 – Discriminação na escola
Isabel Santos
Lula Ramirez

16h30 Conferência – Segurança pública e escola:
dimensionamento de riscos e ações
Luiz Eduardo Soares

Mesa 1 – Álcool e outras drogas na escola: dimensão
do problema e procedimentos
Camila Magalhães Silveira
Dartiu Xavier
Marcelo Sodelli
Mesa 2 – Construção das articulações da escola com a
rede de proteção e apoio à criança e ao adolescente
Egberto Penido
Lelio Ferraz Siqueira
Representante da Polícia Militar
Vilu Salvatore

14h

Mesa 1 – A escola para os jovens contemporâneos:
como conciliar disciplina e liberdade
Julio Groppa Aquino
Yves de La Taille
Mesa 2 – Práticas de aproximação com a família e a
comunidade
Denis Mizne
Miriam Abramovay

16h30 Conferência – Proteção integral à criança e ao adolescente: responsabilidade coletiva
Paulo Afonso Garrido de Paula

