
 Em conformidade com a Semana de Educação para a Vida (Lei Federal 

nº 11.988/2009) que, no calendário escolar da SEEDF ficou definido para o 

período de 07 a 11/05/2018; com o  Dia Internacional das Crianças Vítimas 

Inocentes da Violência e da Agressão (04 de junho); com o Dia Nacional de 

Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (18 

de maio), bem como com as ações do Programa Saúde na Esco-

la (prevenção das violências e dos acidentes, promoção da cultura de paz, 

cidadania e direitos humanos, prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e 

outras drogas e direito sexual e reprodutivo e prevenção da IST/AIDS), a 

Gerência de Saúde do Estudante realiza, em maio e junho, 03 (três) proje-

tos com o tema "Prevenção das violências e promoção da cultura de paz, 

cidadania e direitos humanos".  

Gerência de Saúde do Estudante  

Maio e junho 2018  

Projetos - Prevenção da Violência 

e Promoção da Cultura da Paz  

 A Lei Federal nº 11.988/2009 criou 

a Semana de Educação para a Vida nas es-

colas públicas de ensino fundamental e 

médio de todo o país, definindo que nesta 

semana deverão ser tratados temas como: 

ecologia e meio ambiente, educação para 

o trânsito, sexualidade, prevenção contra 

doenças transmissíveis, direito do consu-

midor, Estatuto da Criança e do Adoles-

cente, entre outros. 
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O Dia Internacional das Crianças Vítimas Inocentes da Violência e da 

Agressão foi criado pela ONU em 1982. Trata-se de um dia de protesto, de 

luto, e, principalmente, de reflexão. Todos os dias, as crianças são vítimas de 

agressão física e psicológica no mundo inteiro, inclusive, nas suas próprias 

casas, por obra dos seus pais. Este dia relembra todas as vítimas infantis de 

diversos tipos de violência e chama a atenção para a necessidade de prote-

ção e de educação das crianças, que se encontram numa fase frágil, de 

construção de mentalidade, caráter e de valores. Garantir um ambiente se-

guro e sadio para o crescimento das crianças é um dever dos pais, famílias, 

comunidades locais, professores, educadores, governantes e população em 

geral. 

 Quando pensamos em violência e agressão, normalmente, nos remetemos à vio-

lência física, porém, de acordo com a ONU, existem quatro tipo de violência classifica-

das: abusos físicos, sexuais, psicológicos e negligências. 

 De acordo com os dados levantados, muitas vezes, a agressão está dentro de casa, 

em forma de maus-tratos físicos ou, até mesmo, a negligência. Os casos mais comuns são de 

espancamento, encarceramento, queimadura, afogamento, envenenamento e abuso sexual. 

 Casos famosos reforçam as estatísticas, como a morte de Isabella Nardoni, assassi-

nada pela madrasta em 2008. Em 2010, uma procuradora aposentada foi acusada e presa 

pelo crime de tortura contra uma menina de dois anos que tinha adotado. Em 2011, Edson 

Novaes foi filmado enquanto espancava seu filho. Em agosto de 2010, uma menina chama-

da Joana morreu após ser mantida na casa do pai com mãos e pés amarrados.  

 Notícias como as citadas acima, eventualmente, ganham repercussões nos veículos de 

comunicação. Porém, a violência infantil acontece todos os dias e mais perto do que você 

imagina. É preciso ficar atento aos sinais do agressor que, na maioria dos casos, é paren-

te, vizinho ou conhecido da família que, por ter conquistado a confiança das pessoas próxi-

mas, fica livre de suspeitas. 

  De acordo com especialistas, traumas da violência doméstica podem fazer com 

que a criança se culpe pelo próprio sofrimento, consequentemente, ela promove 

a autoagressão por achar que é a causa desses problemas. Outro resultado é a agressão 

como uma forma de defesa, pois como ela não consegue se defender dos maus-tratos,  

acaba descontando em outras pessoas, principalmente nos colegas. 

 Além disso, como a criança está em fase de crescimento e desenvolvimento da per-

sonalidade, 50% dessa formação depende do meio em que vive. 

 Por isso, zelar pelas crianças não é uma tarefa exclusiva dos pais, mas também dos 

parentes, da comunidade, dos profissionais de saúde, dos líderes de modo geral, dos educa-

dores, dos governantes, enfim, da sociedade como um todo.  

Disponível em: https://www.epdonline.com.br/noticias/dia-internacional-das-

criancas-vitimas-de-agressao-e-nossa-responsabilidade/1976  
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Caso_Isabella_Nardoni
https://oglobo.globo.com/rio/procuradora-sera-indiciada-por-crime-de-tortura-3015767
https://oglobo.globo.com/rio/procuradora-sera-indiciada-por-crime-de-tortura-3015767
http://gshow.globo.com/programas/mais-voce/v2011/MaisVoce/0,,MUL1662440-10345,00.html
http://gshow.globo.com/programas/mais-voce/v2011/MaisVoce/0,,MUL1662440-10345,00.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/08/morte-da-menina-joanna-completa-1-ano-neste-sabado.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/08/morte-da-menina-joanna-completa-1-ano-neste-sabado.html
http://vilamulher.uol.com.br/familia/filhos/as-consequencias-da-agressao-infantil-19414.html
http://vilamulher.uol.com.br/familia/filhos/as-consequencias-da-agressao-infantil-19414.html
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Seguem resumos dos projetos realizados por esta Gerência:  

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: 

Prevenção de violências e promoção da cultura de paz  

 A Professora  Nyedja Gennari conta uma história, criada a partir de 

coletânea de obras que tratam de prevenção de violência e promoção da 

cultura de paz, para falar de prevenção de violência, com uma linguagem 

simples e lúdica, falando aos estudantes sobre co-

mo se defender de gestos, palavras ou comporta-

mentos indesejados, com o objetivo não só de 

prover estudantes com informações qualificadas, 

mas também de propiciar um espaço educativo 

lúdico, e, ainda, promover sensibilização e articula-

ção das unidades de ensino com a equipe das Uni-

dades Básicas de Saúde. 

 Escola:  COLMEIA E CIR (Centro de 

Internamento e Reeducação) 

 CRE/GAMA 

 Data: 07 /05/18 

 Turno:  Matutino/Noturno 

 Escola:  CED 09 - INCRA 9 

 CRE/CEILÂNDIA 

 Data: 08/05/18 

 Turno:  Matutino 
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 Escola: CEF PROFª MARIA 

DO ROSÁRIO 

 CRE/CEILÂNDIA 

 Data: 08/05/18 

 Turno: Vespertino 

 

 Escola: CEF 12 

 CRE/TAGUATINGA 

 Data: 10/05/18 

 Turno: Vespertino 

 

 Escola: EC 02 - 

    ESTRUTURAL 

 CRE/GUARÁ 

 Data: 10/05/18 

 Turno:  Matutino/

Vespertino 
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 Escola: CEF ZILDA ARNS 

 CRE/PARANOÁ 

 Data: 15/05/18 

 Turno: Vespertino 

 Escola: CEF 427  

 CRE/SAMAMBAIA 

 Data: 16/05/18 

 Turno: Matutino 

 IFB - Ed. Infantil 

 CRE/RECANTO DAS 

EMAS 

 Data: 17/05/18 

 Turno: Matutino 
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RODA DE CONVERSA TEMÁTICA: 

Drogas e Álcool na Gestação e Desenvolvimento  Infantil 

 A Dra. Magda Patrícia, Médica Pediatra, da Secretaria de Saúde do DF 

e da Secretaria de Educação do DF, faz uma explanação acerca dos aspectos 

do desenvolvimento humano e as correlações do uso de álcool e outras 

drogas. A roda de conversa é modelada dependendo do público, que pode 

ser de professores e outros profissionais da educação, 

assim também como de estudantes da Rede Pública de 

Ensino do DF. Considerando que o tema é bastante 

amplo e, ainda, a demanda e o interesse da unidade de 

ensino, é possível outros tópicos como a adolescência, 

gravidez na adolescência, projeto de vida para o ado-

lescente, dentre outros. 

 A Roda de Conversa, com este tema, acontecerá até o dia 13/06/2018, 

em 15 unidades de ensino. 

 Escola: CAIC WALTER 

MOURA  

 CRE/TAGUATINGA 

 Data: 02/05/18 

 Turno: Matutino/

Vespertino 

 Escola: CEF BOA ESPE-

RANÇA  

 CRE/CEILÂNDIA 

 Data: 03/05/18 

 Turno: Matutino 
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 Escola: EC LAJES DA 

JIBOIA  

 CRE/CEILÂNDIA 

 Data: 03/05/18 

 Turno: Vespertino 

 Escola: CEF MARIA DO 

ROSÁRIO  

 CRE/CEILÂNDIA 

 Data: 09/05/18 

 Turno: Vespertino 

 Escola: CEF 10 

 CRE/GAMA 

 Data: 10/05/18 

 Turno: Matutino 
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 Escola: CEF 04  

 CRE/GUARÁ 

 Data: 16/05/18 

 Turno: Matutino/

Vespertino 

 Escola: CEF TELEBRASÍLIA - 

     RIACHO FUNDO I  

 CRE/Núcleo Bandeirante 

 Data: 17/05/18 

 Turno: Matutino 
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PROJETO DIÁLOGOS:" A amorosidade na relação com o 

adolescente" 

 Para Paulo Freire, a “educação é um ato de amor”, sentimento em que homens 

e mulheres veem-se como seres inacabados e, portanto, receptivos para aprender, 

sendo que “não há diálogo [...] se não há um profundo amor ao mundo e aos homens. 

Não é possível a pronúncia do mundo, que é um ato de criação e recriação, se não há amor 

que o funda [...]. Sendo fundamento do diálogo, o amor é, também, diálogo” (FREIRE, 1987, 

p. 79-80). A relação pedagógica quando perpassada pela afetividade, pela amorosidade e 

pela dialogicidade, oportuniza o desenvolvimento da educação como prática de liberdade e 

de humanização. Tais dimensões humanas aparecem interligadas, uma vez que não é possí-

vel exercer a docência, de forma autêntica e comprometida, sem vivenciar o afeto pelos edu-

candos e pelo mundo, sem dialogar com os outros indivíduos (alunos, pais, colegas, professo-

res, enfim, com todos) e oportunizar a preservação do legado cultural da humanidade, por 

meio do acesso ao saber. O relevo atribuído por Freire à amorosidade também está presen-

te na obra Professora Sim, Tia Não (1999, p. 38), em que o autor afirma que [...] é preciso 

juntar à humildade com que a professora atua e se relaciona com seus alunos, uma outra 

qualidade, a amorosidade, sem a qual seu trabalho perde o significado. E amorosidade não 

apenas aos alunos, mas ao próprio processo de ensinar. [...] Não acredito que, sem uma es-

pécie de “amor armado”, como diria o poeta Tiago de Mello, educadora e educador possam 

sobreviver às negatividades de seu que fazer. (NASCIMENTO, Lizandra Andrade; AZEVE-

DO, Gilmar; GHIGGI, Gomercindo. O CONCEITO DE AMOROSIDADE EM FREIRE 

E A RECUPERAÇÃO DO SENTIDO DE EDUCAR  

Disponível em: https://pt.scribd.com/document/266726573/O-Conceito-de-

Amorosidade-Em-Freire-e-a-Recuperacao-Do-Sentido-de-Educar, (visualizado em 

 Direcionado a professores e demais profissionais da educação, o "Projeto Diá-

logos", mediado pelo Dr. Ivan Fialho, médico pediatra e hebiatra (Especialista em Saú-

de do Adolescente), da Secretaria de Saúde do DF 

e da Secretaria de Educação do DF, tem como ob-

jetivo propiciar uma oportunidade de reflexão e de 

fortalecimento da sua atuação, como agente de for-

mação de valores promotores de saúde dos estu-

dantes, por meio de diálogos qualificados e media-

dos por especialistas, afinal, como disse Paulo Frei-

re "ninguém começa a ser professor numa certa terça-

feira às 4 horas da tarde... Ninguém nasce professor ou 

marcado para ser professor. A gente se forma como e-

ducador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática" (FREIRE, P. A Educa-

ção na Cidade. São Paulo: Cortez, 1991).  
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 Neste sentido, o Dr. Ivan Fialho falará sobre "Amorosidade na relação 

com o adolescente", Com o objetivo de discutir a importância da existência 

de um canal de comunicação não violenta com o estudante adolescente, ca-

paz de criar uma relação de confiança e respeito, em que possam ser esta-

belecidos limites sem culpas, mágoas ou medo de perdê-los. 

 ESPAÇO SAÚDE DO 

ESTUDANTE 

 Data: 10/05/18 

 Turno: Matutino 

 ESPAÇO SAÚDE DO 

ESTUDANTE 

 Data: 24/05/18 

 Turno: Matutino 


