
 

Selo Escola Segura 

Por quê? 

O Conexão Escola desenvolve ações em parceria com escolas públicas para que elas 

sejam ambientes seguros para alunos, professores, toda comunidade escolar. Por 

meio das comissões de proteção, ações de prevenção e enfrentamento às violências 

no ambiente escolar contribuirão para fomentar a cultura de paz e a terna 

proteção a todos os meninos e meninas. 

As comissões de proteção são viabilizadas pela articulação de importantes atores 

do Sistema de Garantia dos Direitos, afinal, é preciso mobilizar uma rede para 

promover e garantir que todas as crianças e adolescentes são protegidos. 

Quem certifica? 

A Visão Mundial é a maior organização não-governamental humanitária do mundo e 

especializada na proteção à infância. Por meio do Conexão Escola promovemos ambientes 

seguros para milhares de crianças e adolescentes em parceria com escolas públicas de todo 

o Brasil. 

O Ministério Público do Ceará é o órgão de defesa de direitos que por meio da Promotoria 

de Educação da cidade de Fortaleza tem atuado em colaboração com a Secretaria de 

Educação e sociedade civil para garantir a proteção das crianças e efetivação do direito à 

educação de todos os meninos e meninas do Estado. 

A Secretaria Municipal de Educação da cidade de Fortaleza é o órgão do município que 

viabiliza a efetivação das Comissões de Proteção como mecanismo de estruturação de 

ambientes seguros nas unidades de ensino da rede municipal.  

O que é o Selo Escola Segura? 

É uma certificação de reconhecimento que a escola possui boas práticas de prevenção e 

enfrentamento às violências no ambiente escolar. 

Quem pode receber o Selo Escola Segura? 

Todas as escolas podem ter o Selo Escola Segura. Basta seguir alguns critérios que visam à 

aprendizagem e implementação de boas práticas que indicam que a comunidade escolar está 

comprometida com a terna proteção de todas as crianças e adolescentes.  

O que as escolas precisam saber e fazer? 

1. Participar da formação sobre Comissões de Proteção 

2. Constituir uma comissão de proteção na escola 

3. Apresentar as atas de reuniões que mostram que a comissão de proteção da 

escola está ativa 



 

4. Apresentar um plano de prevenção e enfrentamento às violências da escola 

A inscrição 

Para participar e realizar a inscrição de sua escola, acesse: www.visaomundial.org e 

clique em Selo Escola Segura. 

Preencha os dados da sua escola e faça o upload dos documentos que comprovam 

que sua escola atende aos critérios de participação. 

A certificação 

As escolas contempladas pelo Selo Escola Segura participarão da entrega das 

placas na Assembleia Legislativa da cidade de Fortaleza-CE no dia xx, quando 

receberão a certificação oficial em reconhecimento ao trabalho da comunidade 

escolar de proteger crianças e adolescentes contra a violência. 

A Duração da certificação 

Assim como o plano de prevenção de violências elaborado por cada escola, o Selo 

terá duração de 1 ano. Dessa forma, a cada ano as escolas precisarão demonstrar 

que suas comissões de proteção estão ativas e que toda comunidade escolar está 

engajada na promoção da terna proteção. 

 

Contatos 

Gerente de operações de Fortaleza – Carmilson Brito – carmilson_brito@wvi.org 

Assessora de Programas de Fortaleza – Márcia Monte – marcia_monte@wvi.org 

Gerente Nacional de Educação – Andréa Freire – andrea_freire@wvi.org 
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