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Assembléia Legislativa é palco de Oficina sobre Violência nas Escolas 
 

Evento reúne mais de 20 especialistas de universidades e entidades do Estado 
 

Acontece na próxima segunda-feira (12), das 9h às 17h, no Auditório D. Pedro I da 
Assembléia Legislativa, a I Oficina sobre Violência nas Escolas. A iniciativa é do deputado estadual 
Vanderlei Siraque (PT), membro da Comissão de Segurança Pública da Casa. 

O evento reunirá entidades ligadas as áreas da juventude, educação, violência nas escolas e 
segurança pública. O objetivo é discutir temas polêmicos como a implantação ou não de câmeras 
de vídeo nas escolas, a presença de policias dentro das instituições de ensino, o uso de uniformes, 
o projeto PROERD da Polícia Militar e a tolerância do horário de entrada dos alunos. Os 
especialistas também analisarão propostas de criação de equipe multidisciplinar nas escolas – 
composta de assistente social, agente de saúde e advogado –, criação do mediador de conflitos, 
avaliação da progressão continuada (prós e contras), além de levantarem propostas de 
complementos dos módulos escolares e formas de apoio aos grêmios estudantis. 

Os trabalhos serão realizados em dois turnos. No primeiro – das 9h às 12h – será iniciada 
discussão dos temas. Já no segundo turno – das 14h às 17h – os grupos irão elaborar e apresentar 
propostas para serem contempladas ao documento que será entregue ao governo do Estado. “A 
violência nas escolas não pára de crescer e o governo do Estado de São Paulo simplesmente 
ignora a situação. Por isso, vamos dar propostas para que ele comece a agir”, diz Siraque. 

Participarão os Núcleos de Violência da Universidade de São Paulo (USP), da Metodista e 
da Pontifícia Universidade Católica (PUC), o Sindicato dos Especialistas em Educação do 
Magistério Oficial do Estado de São Paulo (UDEMO), as Promotorias da Infância e da Juventude de 
São Paulo e de Presidente Prudente, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação 
(CNTE), a Assessoria da Juventude da cidade de Santo André, a coordenadoria do projeto 
educom.rádio da USP, as policias militar e civil,  a Associação Paulista dos Supervisores de Ensino 
(APASE), Instituo Fernand Braudel de Economia Mundial, Promotoria de Justiça de São Paulo, 
Secretaria de Educação e Formação Profissional da cidade de Santo André, a União Paulista de 
Estudantes (UPES), a ONG Sou da Paz, e professores de escolas estaduais. 
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Indique nosso boletim para um amigo(a)! 
Caso não deseje receber mais nosso boletim basta enviar uma mensagem escrevendo CANCELAR no subject 
(assunto) ou entre em contato conosco.  
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Sempre Presente 


