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Serviço Estadual de Informações ao Cidadão

Pesquisa de Solicitação por protocolo
Protocolo: 602891710252

Situação da solicitação: Encerrada

Data da Consulta: 31/07/2017 18:01:17

Órgão/Entidade: Secretaria Estadual da Educação
SIC: Secretaria Estadual da Educação
Forma de recebimento da resposta: Correspondência eletrônica (e-mail) Data da Solicitação: 29/06/2017
Solicitação:
Solicitamos saber se atualmente há algum tipo de campanha de combate e/ou prevenção à violência sexual contra crianças e
meninas nas escolas da Rede Estadual de Ensino da cidade de São Paulo.
RESPOSTA DA SOLICITAÇÃO:

A sua solicitação de acesso a documentos, dados e informações, FOI ATENDIDA.
Resposta:
Prezado(a)

Em atendimento ao protocolo SIC - SP602891710252, informamos:

A Secretaria de Estado da Educação, buscando numa perspectiva colaborativa, a execução de
projetos que contribuam para a redução das vulnerabilidades nas Unidades de Ensino e para a
melhoria da qualidade da educação básica, desenvolve ações tendo como público alvo os
alunos, educadores, pais e comunidades do entorno escolar, dentre os quais destacam-se:
1.
Sistema de Proteção Escolar:conjunto de ações, métodos e ferramentas que visam a
disseminar e a articular práticas voltadas à prevenção de conflitos no ambiente escolar, à
integração entre a escola e a rede social de garantia dos direitos da criança e do adolescente e
à proteção da comunidade escolar e do patrimônio público.
2.

Professor Mediador Escolar e Comunitário (PMEC): o PMEC é um educador de

proximidade, que por meio do acompanhamento cotidiano e atento da convivência escolar, atua
como agente fortalecedor daautoestima nas relações intrapessoais da escola, entre seus
parceiros e seu entorno. A abordagem pedagógica do PMEC se pauta pela colaboraçãoe
empoderamento, sendo excluída a abordagem punitiva ou retributiva própria de punições
disciplinares.Nesta função docente, com forte viés de pesquisa, faz-se necessária a
compreensão do cotidiano escolar e seus sujeitos, por meio de diagnóstico detalhado de seus
fatores de risco e proteção, o conhecimento do entorno escolar e seus atores, institucionais ou
não, que também trazem seus respectivos fatores de proteção e de risco, e por fim, a partir da
pesquisa cotidianamente realizada, a definição de um projeto transversal segundo a estrutura
consolidada nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), o que implica ser o PMEC um
educador de valores. Estes valores estão representados nos temas transversais consolidados
pelos PCNs: Ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Saúde, Orientação Sexual e Temas
Locais. A partir da compreensão da escola, seus atores e todas as outras instituições e
indivíduos com impacto em seu cotidiano, o PMEC desenvolve projetos educacionais baseados
nos temas acima apresentados, sempre levando em consideração o projeto políticopedagógico da unidade escolar.
3.
Projeto Prevenção Também se Ensina: atua junto às escolas da rede estadual de ensino, com
foco na redução do uso de drogas, das DST/Aids e da gravidez na adolescência. A metodologia do projeto
compreende a realização de orientações técnicas voltadas aos Professores Coordenadores e a distribuição de
materiais didáticos, que compõem um kit enviado a todas as escolas estaduais, de forma a propiciar a
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discussão e a reflexão entre corpo docente e discente, visando à diminuição da vulnerabilidade dos
adolescentes e o aprofundamento de temas de interesse social que possam ser incorporados ao processo
ensino aprendizagem.

Atenciosamente,
SPEC - Sistema de Proteção escolar

SIC - SEE - SP
Caso não fique satisfeito com a resposta ou com o serviço, recomendamos os procedimentos
abaixo indicados:
1) NOVA SOLICITAÇÃO - Formule uma nova solicitação de informação ao SIC, esclarecendo
melhor o solicitado. www.sic.sp.gov.br
2) CONTATE UMA OUVIDORIA - Formalize uma reclamação e/ou sugestão junto à Ouvidoria do
órgão que prestou o atendimento. https://www.ouvidoria.sp.gov.br/Portal/PossoAjudar.aspx
3) Entre com um recurso: [Link]
O PRAZO para entrar com recurso é de 40 (quarenta) dias, a contar da data do protocolo da
solicitação.

CAC - Central de Atendimento ao Cidadão (Arquivo Públic o do Estado)
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