
Saiba mais sobre o Escola Segura do Recife aqui (anexo I) - O 

projeto de criação do Núcleo tem como base legal o princípio da 

proteção integral à criança e ao adolescente, contido na Constituição 

Federal de 1988 e regulamentado pela lei nº 8069/90 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente). O Escola Segura do Recife propõe que as 

Unidades de Ensino abram suas portas para que “Promotores da Paz” 

auxiliem os gestores das unidades de ensino no enfrentamento das 

questões de conflito, sugerindo possibilidades de encaminhamentos.  

Os “Promotores” planejam e promovem atividades educativas dentro 

ou fora das salas de aula voltadas para o conhecimento dos danos 

causados pela violência sempre em concordância com a equipe 

gestora. Fazem parte das atividades a promoção de palestras 

educativas, articulação com as instituições parceiras ou da própria 

comunidade, além de proposição das atividades que motivem a 

participação dos familiares no ambiente escolar. 

Por meio de convênio com o Centro de Integração Empresa Escola de 

Pernambuco (CIEE), foram selecionados 212 estagiários dos cursos 

de Psicologia, Serviço Social e Direito, das diversas instituições de 

Ensino Superior da Cidade, que trabalham nas escolas nos turnos da 

manhã e tarde – dois por turno. Os “Promotores” recebem uma bolsa 

mensal de incentivo além de formações trimestrais. Para conhecer o 

Núcleo e seus parceiros, os estagiários passaram por uma 

capacitação inicial com uma carga horária de 24h, de 29 de agosto a 

05 de setembro de 2011. 

 

O Núcleo é gerido pela Diretoria de Ações Educacionais 

Complementares (Daec) da Secretaria Municipal de Educação, 

Esporte e Lazer (Seel) e trabalha em conjunto, atualmente, com as 

secretarias municipais de Assistência Social, Saúde, Direitos Humanos 

e Guarda Municipal.  

Para a criação do Núcleo, a Prefeitura convidou parceiros da Rede de 

Proteção Social, fundamentais para sua execução. São eles: Tribunal 

de Justiça de Pernambuco, por meio do Juizado da Infância e da 

Juventude; Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Corpo de 

Bombeiros, Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), por meio do 

Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) 

e Patrulha Escolar; Escola de Administração Fazendária (ESAF); 

Faculdade Olindense de Ciências Contábeis e Administrativas (Fooca); 



Conselhos Tutelares e demais instituições governamentais e não-

governamentais comprometidas com a cultura da paz. 

 


