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1. DESCRIÇÃO OBJETIVA

Em 2005, o Núcleo de Primeiro Atendimento de Família da Defensoria Pública

do município de São João de Meriti, localizado na Baixada Fluminense, lançou o

projeto “A Defensoria Pública cumprindo seu papel na Educação”, que tem como

objetivo instruir juridicamente os professores e diretores de escolas, esclarecendo-

lhes as dúvidas comuns sobre os direitos da criança e do adolescente. Desde essa

época, o programa vem ganhando parcerias e hoje conta com o apoio da Prefeitura

do município, das secretarias de educação municipal e estadual (metropolitana),

além de algumas empresas locais.

A educação em direitos da Defensoria Pública também tem como objetivo

atuar de forma preventiva integrando Magistrados, Promotores de Justiça,

Defensores Públicos, Delegados de Polícia, Comandante do Batalhão de Polícia

Militar local, guardas municipais e agentes de saúde.

Durante cada edição são distribuídos folders, manual didático de triagem de

atendimento para os diretores de escolas municipais e estaduais, cartilhas sobre

direitos e deveres, Estatutos da Criança e do Adolescente, Lei Orgânica Municipal e

Estatutos do Idoso.

Os temas abordados nos eventos são discutidos antecipadamente entre a

Defensoria Pública e a Secretaria de Educação para que sejam abordados aqueles

que ensejam mais dúvidas e angústia entre os professores e munícipes, para que o

evento seja efetivamente proveitoso para os envolvidos.

Desta forma, objetiva mostrar a comunidade local, a conscientização dos

direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico, com uma linguagem e

métodos menos herméticos. O resultado é uma maior autonomia nas decisões e

encaminhamentos das questões entre os profissionais e as instituições a que

representam, proporcionando uma maior aproximação da rede de proteção da

criança e adolescente do Município de São João de Meriti..
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2. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA

Além da orientação jurídica, também faz parte da atribuição da Defensoria Pública,

“promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do

ordenamento jurídico”, expressamente contidos no art. 4o, III, da LC 80/94 (incluído

pela LC 132/09).

Assim, o evento é desenvolvido por meio de uma palestra onde se busca alcançar

os seguintes objetivos:

1) Esclarecer algumas dúvidas comuns aos professores e diretores de escolas

sobre a atuação da Defensoria Pública e os temas envolvidos no evento;

2) Auxiliar os diretores nas orientações dos responsáveis;

3) Orientar na descoberta de abuso das crianças e adolescentes sofridos em casa -

abandono - maus tratos - violência doméstica;

4) Orientar na denúncia ato atentatório contra a integridade física, psicológica e

moral dos alunos , bem como na proteção integral destas crianças e

adolescentes;

5) Realizar busca ativa visando divulgar os direitos da criança e adolescente, com

difusão e conscientização de direitos para os multiplicadores em potencial dos

Direitos utilizados pelos destinatários e usuários em potencial da Defensoria

Pública;

6) Melhorar o conhecimento adquirido pelos agentes multiplicadores dos Direitos

utilizados pelos destinatários e usuários em potencial da Defensoria Pública,

estes alunos da rede pública de ensino, objetivando maior efetividade de

atendimento e do serviço prestado;

7) Estreitar o contato com as autoridades locais, melhorando o diálogo e a relação

da Defensoria Pública com as demais Instituições.
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2.1. Nossos materiais

A cada edição produzimos convites que são distribuídos aos diretores e professores, além

das instituições que formam a rede de proteção da criança e adolescente como as polícias

civil e militar, Ministério Público entre outros. Ao final do evento, os envolvidos recebem um

certificado de participação.
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2.2 Resumo de algumas edições

1º Edição

Na primeira edição do evento “A Defensoria Pública cumprindo seu papel da educação”,

em 2005, contou com curso de capacitação para professores e diretores do município, com

a participação do secretário municipal e o Comandante do Batalhão de Polícia local.

Mesa do evento – Comandante do 21º Batalhão da PMERJ, Secretário de Educação
Cláudio Elias da Silva e Dra. Sabrina Azevedo Castro de Carvalho.

Público do evento – Diretores das escolas municipais, funcionários e estagiários da
Defensoria Pública.



5

2º Edição

A Partir da segunda edição, em 2006, o evento passou a contar com a participação efetiva

das autoridades da comunidade local, como prefeito, vereadores, secretários de educação,

saúde, diretores de escola e conselheiros tutelates.

Coral Encantarte executando os hinos nacional e municipal.

No SESC de São João de Meriti, platéia com dezenas de professores e autoridades
locais.
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3ª Edição

Realizada em 29 de novembro de 2007, montou-se uma mesa de debate sobre prevenção

e repressão ao tráfico de drogas, bem como procedimentos e medidas protetivas em

relação às crianças e aos adolescentes. Um dos objetivos alcançados pela 3ª edição foi à

capacitação de diretores de escolas municipais e estaduais na erradicação de casos de

abusos de crianças e adolescentes e na repressão ao tráfico de drogas.

Dra. Sabrina Azevedo posa junto aos alunos da escola municipal que participaram
do coral de abertura.

4ª Edição

Realizada no dia 26 de novembro de 2008, o evento abordou, entre outros temas, o Direito

do portador de necessidades especiais à inclusão social através da educação e a

importância da parentalidade e o registro e a tutela da criança e do adolescente e sua

proteção integral junto à Polícia Civil. Ainda, nesta edição foi abordado o Bullying que é a

prática de atos violentos, intencionais e repetidos, contra uma pessoa indefesa, que podem

causar danos físicos e psicológicos. Na oportunidade foi distribuído farto material

informativo para instruir os diretores de escolas locais, quanto esta prática em face do
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menor. Distribui-se também material informativo aos participantes do evento, sobre os

procedimentos de como acionar o Conselho Tutelar em relação aos maus-tratos.

Na 4º edição, os subcorregedor da Defensoria Pública, Dr. Marcelo Leão, e o
representante do Comando do 21º Batalhão da PMERJ.

Mesa do evento – Dra. Juciane Borba, Diretora de Administração e Finanças Andreia
Sena; Juíza Estadual Dra. Raquel Chrispino, Delegado de Polícia, Dr. Hilton Pinho e
Secretário de Educação Cláudio Elias.
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6ª Edição

Realizada em 25 de agosto de 2011, abordaram-se temas como a Educação e Defensoria

Pública a serviço da saúde; a prática de ato infracional nas escolas; Evasão Escolar; a

importância do registro de nascimento e da paternidade para a formação da cidadania.

Durante os eventos também foram distribuídos formulários de controle de qualidade para

avaliar o grau de satisfação dos participantes e definir padrões em procedimentos e ações

de maneira uniforme.

Mesa do evento – Coordenadora Regional Metropolitana VII, Denise Oliveira; Dra.
Sabrina Azevedo; Presidente da Câmara Municipal Titinho, Prefeito Sandro Mattos;
Defensor Público Geral Dr. Nilson Bruno Filho; Secretária de Educação e Cultura
Eneila Maria Feitosa, Dr. Rômulo Araújo, coordenador da Baixada da Defensoria
Pública.
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3. BENEFÍCIOS INSTITUCIONAIS ALCANÇADOS

O evento tem por escopo estreitar os laços entre a comunidade local e a Defensoria

Pública, tendo como público alvo primário os diretores de escolas municipais e estaduais

localizadas na área de atuação do núcleo.

A escolha dos diretores deve-se à sua posição de influência dentro da comunidade,

de modo que o conhecimento adquirido alcance professores, pais e alunos, mediante a

ocorrência de um efeito multiplicador.

O resultado final é a conscientização dos direitos da criança e dos adolescentes em

nível municipal, a facilitação do diagnóstico de abusos e violação e melhora do acesso à

Defensoria Pública e outros garantidores.
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4. RECURSOS ENVOLVIDOS

Com relação aos recursos materiais, o evento concede certificado para os seus

participantes e fornece amplo material informativo, reunido em uma pasta:

a) Apostila do evento;

b) Textos fornecidos pelos palestrantes;

c) Bloco e caneta;

d) Cartaz S.O.S Criança Desaparecida;

e) Folder do Evento;

f) Folders da DPGE (documentos das iniciais);

g) Instrução sobre Ação de Alimentos;

h) Folder do PROERD;

i) Folheto do 21º Batalhão da Polícia Militar;

j) Folheto do Conselho Tutelar;

l) Certificado de participação;

m) Controle de qualidade;

n) Folders de campanhas institucionais;

o) Estatuto da Criança e Adolescente;

5. CONTATO

Sabrina Azevedo Castro de Carvalho
Tel: (021) 979160200
sabrinacoi@hotmail.com


