Escola Mais Segura

Segurança e violência nas escolas
13 de março
de 2019

Tiroteio na escola estadual E. E. Raul Brasil

8 vítimas fatais e 11 feridas

30 de maio
de 2019

Vandalismo na E. E. Maria de Lourdes Teixeira

10 alunos envolvidos

Nova política pública de segurança nas escolas
ESCOLA +
SEGURA

1

Famílias, segurança pública, órgãos do sistema protetivo e educação sendo
Escola
Segura e mediação dos conflitos nas escolas
corresponsáveis
pela +segurança

2

3

4

Medidas de
segurança

Organização
escolar

Convivência

Responsabilização

Parceria com forças
policiais e integração de
informações e dados

Instituição de normas
voltadas à proteção da
comunidade e revisão de
protocolos

Melhoria do clima
escolar e da relação
entre funcionários,
alunos e pais

Corresponsabilização
das famílias pelas ações
dos estudantes e pacto
com instituições do
sistema protetivo
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Parcerias com as forças de segurança

Inteligência

Atuação
policial

Inteligência e Integração de Dados
Atuação com base em evidências e tecnologia
Gabinete Integrado de Segurança
e Proteção Escolar
Oficial da PM alocado como assessor de
segurança pública na SEDUC

Videomonitoramento integrado
Ampliação do videomonitoramento
nas escolas estaduais

Planejamento de ações a partir de
manchas de ocorrências (hot spots)

Integração do monitoramento
das câmeras da SEDUC

Definição de protocolos de ação
em situações rotineiras e de crises

Integração da SEDUC ao
Centro de Operações Integradas (COI)

Ações planejadas de forma holística

Aumento da sensação de segurança

Atuação das forças policiais
Externa

Interna

Policiais da ativa atuando nas
proximidades das escolas
Contratação de até 432 policiais via
DEJEM (R$ 18 milhões/ano)
Foco em escolas recorrentemente
atingidas por delitos e pela violência
Inibir dano ao patrimônio e promover
medidas corretivas aos responsáveis
Escolas definidas com base em RDO
(Registro Digital de Ocorrência)

Reestruturação e reforço
da Ronda Escolar
Contratação de até 190 policiais via
DEJEM (R$ 8 milhões/ano)
Renovação da frota da Ronda Escolar
(R$ 25 milhões)
Aproximação entre ronda e comunidade
escolar
Canal hotline exclusivo entre DEs e
COPOMs regionais
Escolas definidas com base em ROE
(Registro de Ocorrência Escolar)

Policiais da reserva atuando no
interior das escolas
Estudo em até 60 dias
Desenvolvimento de atividades
educativas
Mediação de conflitos
Planejamento da segurança escolar e
cumprimento de protocolos

Foco em prevenção
Mediante adesão da unidade escolar

Investimento: R$ 51 milhões, até 622 policiais e frota
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Padronização regimental e protocolos de ação
Manual de
procedimentos
básicos

Não havia
orientações de
segurança

Direitos e deveres no
ambiente escolar

Manual de
segurança em
elaboração

Regimento a ser seguido
por todas as escolas

Exemplo: Controle
de entrada

Normas atuais
não são obrigatórias

Regimento
Comum
Escolar

Reforçar o quadro de pessoal
Agentes de Organização Escolar (AOEs)
Reforço dos agentes para aprimorar o funcionamento das escolas estaduais

Chamada
de concurso

Contratação de
1.495 AOEs em
2019

R$ 31,8 MM / ano

Reforço da força de
trabalho em escolas
com poucos
funcionários

Diretores, Vices e Professores Coordenadores com mais tempo para focar em ações pedagógicas
para melhoria da aprendizagem dos estudantes
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Equipes Multiprofissionais nas Diretorias de Ensino
Equipes multiprofissionais apoiando as
unidades escolares
Média de 02 PCNP´s da Convivência em cada
uma das 91 Diretorias de Ensino (DE)

Formação das Equipes Escolares
Psicólogos
+
Assistentes
Sociais

Trabalhar habilidades socioemocionais
aliadas ao currículo escolar
Articulação com as redes de proteção
da criança e do adolescente
Promoção de campanhas
sobre saúde mental

Assinatura da Resolução para alocação dos
PCNP´s prevista para Setembro 2019

Monitoramento do clima nas escolas

Método de Melhoria da Convivência Escolar
Pesquisa de Clima
Escolar + ROE

Desenvolvimento de ferramentas de mediação de
conflitos e sistema de apoio entre pares
Desenvolver responsabilidade compartilhada entre
alunos, famílias e profissionais pela resolução dos
conflitos disciplinares e construção de um clima
escolar mais saudável
Formação de profissionais da educação para
mediação de conflitos nas escolas

GEPEM: Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral (Unesp e Unicamp)

Indicadores
de Clima
Escolar

Plano de
Melhoria da
Convivência

Assembleias,
Câmaras de Mediação,
Sistema de Apoio entre Pares

Convênio em tramitação na Seduc.
R$1,7 milhões (2 anos)
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Corresponsabidade das Famílias e Jovens
Legislação de proteção aos profissionais da
educação e prevenção da violência nas escolas
Prevenção à violência
contra profissionais da
educação, e maior rigidez
contra agressões e
vandalismo

Medidas educativas para os
jovens causadores de danos

Corresponsabilidade
familiar por reparar danos
dos jovens às escolas

Desempenho, frequência e
ocorrências como critérios
de priorização de benefícios
sociais em São Paulo

Parceria com instituições do sistema protetivo
Etapas de prevenção e responsabilização
Medidas de segurança e
prevenção
Procedimentos básicos de segurança
Gabinete Integrado de
Segurança Escolar
Videomonitoramento
Atuação das forças de segurança

Medidas disciplinares e
organização escolar
Legislação de proteção aos
profissionais da educação
Regimento Comum
das Escolas Estaduais
Método de Melhoria de
Convivência Escolar

Encaminhamento a órgãos
especializados
Equipamentos de Saúde e
Assistência Social
Núcleo conjunto de PGE e Defensoria
para atendimento em escolas
Centro de Referência e Apoio a Vítimas
Conselhos Tutelares, Ministério
Público e Poder Judiciário

Corresponsabilidade de órgãos públicos e sistema protetivo
na construção de uma política pública em rede

Obrigado

