
 I FÓRUM ESTUDANTIL PELA CULTURA DA PAZ
SALVADOR – 30/09 E 01/02 DE OUTUBRO DE 2019

  CARTA AO ESTUDANTE

O  Ministério  Público  do  Estado  da  Bahia  lançou,  neste  ano  de  2019  a  Campanha:
#SEJABROTHER-  JUNTOS  CONTRA O  BULLYING,  ação  que  faz  parte  de  um  Projeto  de
enfrentamento de violências escolares e que visa prevenir e combater a prática do Bullying nas
escolas públicas e particulares, através de atuação integrada de membros do Ministério Público do
Estado da Bahia,  e em parceria com as redes pública e particular de ensino, além de ONG’s e
instituições privadas com atuação no âmbito escolar.

Nesse sentido, nós entendemos que a palavra do estudante precisa ser ouvida. O que o estudante
pensa da violência, como ele vive este fenômeno? O que o estudante propõe como medidas a serem
tomadas pelo MP, os demais órgãos públicos,  as escolas? Chegou a hora de dar vez e voz aos
jovens.  É  preciso  que  os  estudantes  façam parte  do  processo  de  discussão  destas  ações,  suas
escolhas e sua implementação, passando a fazer parte ativa e efetiva na formação da cultura escolar.

Assim, convidamos você estudante de Salvador, a participar do I Fórum Estudantil Pela Cultura da
Paz, nos próximos dias 30/09, 01 e 02/10/2019, discutindo o tema proposto e fazendo proposições
para o enfrentamento da violência, bullying e promoção da paz no ambiente escolar.

A contribuição estudantil através deste Fórum, dará aos órgãos públicos e as instituições escolares,
elementos  para  construir  políticas  de  enfrentamento  ás  violências  e  construção  da  PAZ,
materializando a participação e a voz dos estudantes para melhoria da Educação.

II – COMO PARTICIPAR?

A participação  da  escola  no  fórum  se  dará  por  meio  de  representação  estudantil,  devendo  a
instituição/unidade, após discussões sobre o tema na própria escola, indicar 02 (dois) alunos que
possam representar seus colegas da instituição de ensino no Fórum.

Os representantes devem ter entre 13 e 17 anos de idade, cursar o ensino fundamental ou médio da
referida escola e ser indicado, de preferência, pelos próprios estudantes da instituição como forma
de legitimação de sua representação neste Ministério Público.

Para participação no dia do Fórum ainda será preciso a autorização dos pais/responsáveis pelos
alunos.

III – COMO VÃO SER OS DEBATES NO FÓRUM?

O tema a ser discutido será “A cultura pela Paz” e vamos dividir o tema em 04 eixos a saber:



EIXO I - DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Neste eixo os estudantes vão discutir políticas públicas de enfrentamento da violência e cultura da
paz, indicando proposições aos órgãos públicos.

Questões a discutir:

a) Você sabe o que são políticas públicas?
b) As políticas públicas chegam até sua escola?
c) Você acha que algum órgão público pode ter uma atuação mais direta no combate as violências?
Qual?

EIXO II – DA POLÍTICA INSTITUCIONAL

Neste eixo os estudantes vão discutir os projetos políticos pedagógicos das instituições de ensino,
indicando proposições aos dirigentes das unidades escolares

Questões a discutir:
a) Você sabe o que é projeto político pedagógico?
b) Você conhece a proposta de sua escola para enfrentamento das violências?
c)Você acha que sua escola pode ter uma atuação mais direta no combate as violências? Qual?

EIXO III – DOS ESTUDANTES

Neste eixo os estudantes vão discutir suas próprias ações e como a organização juvenil pode se
movimentar no sentido de enfrentar as violências.

Questões a discutir:
a) Você sabe o que é movimento estudantil?
b) Na sua escola os estudantes possuem um órgão de representação? Se positivo, esse órgão que
representa a voz dos estudantes tem alguma atuação no enfrentamento das violências?
c)Você acha que o órgão de representação (grêmio ou equivalente) da sua escola pode ter  uma
atuação mais direta no combate as violências? Qual?

EIXO IV - DA FAMÍLIA

Neste eixo os estudantes vão discutir a importância das famílias no processo de enfrentamento da
violência e indicando proposições para sua participação.

a) Sua família participa dos projetos e eventos da sua escola?
b) Sua família tem conhecimento da proposta de sua escola para enfrentamento das violências?
c) Você acha que sua família pode ter uma atuação mais direta no combate as violências? Como?



 

IV – COMO SE INSCREVER PARA PARTICIPAR DO FÓRUM?

INSCRIÇÕES

A escola é quem vai inscrever os estudantes que irão representar a unidade no Fórum.
O estudante que quiser participar deve procurar a direção ou coordenação da escola para saber
como pode ser indicado.
A escola encaminhará ao MINISTÉRIO PÚBLICO, os nomes dos representantes estudantis de sua
instituição clicando no link que aparece no infomail.

Prazo de inscrição: 01 a 15 de setembro de 2019 (PRORROGADO ATÉ 20 DE SETEMBRO)

V – OS PROFESSORES PODEM PARTICIPAR?

Os professores que acompanharem seus alunos até o Fórum podem participar sim, mas de uma
forma diferente!
Para os professores, coordenadores e diretores das escolas será proposto, num espaço diferenciado,
um ciclo de palestras, com os seguintes temas:

- Segurança na Internet;

- Ronda Escolar: atuação da secretaria de segurança pública (Ronda Escolar);

- Boas Práticas no enfrentamento do bullying por escolas públicas e privadas;

- Violência: uma abordagem pedagógica e social;

VI– RESULTADOS

As proposições acolhidas em plenária  serão compiladas pelo MPBA e consolidadas num único
documento denominado CARTA DO I FÓRUM ESTUDANTIL PELA CULTURA DA PAZ.

O Referido documento será encaminhado via e-mail a todos os estudantes participantes do Fórum,
com prazo para questionamentos.

Uma vez homologado, o documento será publicado em Diário Oficial entregue aos órgãos públicos
e instituições de âmbito educacional privadas, de forma pessoal,  pelos alunos representantes do
FÓRUM.


