


Programação para os Educadores, Famílias e Estudantes

I – PALESTRAS NA SUA ESCOLA

Temas

➢ Lei Maria da Penha: o que precisamos saber sobre ELA.

➢ Relações Sociais e a Violência: tipos de relacionamentos abusivos 

➢ Direitos e Ações contra a Violência

➢ Você é uma vítima da violência ou conhece alguém?  Como agir? Quem procurar?

➢ A violência dentro da casa, abuso, sinais, sintomas

Docentes

Profissionais altamente especializados nas temáticas relativas aos direitos humanos, conforme as 

orientações da legislação em vigor

➢ Dra. Juliana Mendes Borsari

➢ Dra Rafaella Cupello

➢ Dr. Dr Sérgio Barbosa 

➢ Tatiana Costa

Duração

➢ 50 minutos, via ZOOM.



II – VÍDEOS EDUCATIVOS

Conteúdos incluindo questionamentos e orientações com o 

objetivo de ampliar a comunicação junto às famílias, 

estudantes e educadores sobre a violência nas relações 

sociais e afetivas.

III – E-BOOK

Compêndio com materiais para impulsionar a reflexão crítica 

entre estudantes, profissionais da educação e comunidade 

escolar sobre a prevenção e o combate à violência



IV – SEMINÁRIO: COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Data e Horário

08/03/22, das 16h às 18h30, via ZOOM

Com a presença confirmada de profissionais especializados para contribuir com 

questões relevantes sobre:

➢ Lei Maria da Penha

➢ Promoção da igualdade entre homens e mulheres 

➢ Mecanismos de assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar 

Juntos somos mais fortes!!!!

(*) Conheça a íntegra da Lei: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.164-de-10-de-

junho-de-2021-325357131

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.164-de-10-de-junho-de-2021-325357131


As instituições parceiras dos projetos do Instituto, que aderiram ao SELO 
de RESPONSABILIDADE SOCIAL FEMININA, recebem gratuitamente, 
palestras, acesso a vídeos formativos com especialistas sobre temas para 
refletir com seus estudantes e famílias, aspectos relevantes para 
contribuir com uma sociedade mais igualitária.

Faz parte também deste projeto: Violência NÃO?! Um EBOOK, com um 
compêndio de materiais sobre o tema para ser utilizado em sala de aula.
Finalizando o projeto, teremos um SEMINÁRIO em março: VIOLÊNCIA: 
causas e consequências, que aprofunda discussões sobre os diferentes 
tipos de violência, como agir diante de atitudes abusivas, e alerta para os 
cuidados em relação aos sinais que podem estar nos rodeando e muitas 
vezes não conseguimos notar.

Acesse o link - https://www.sympla.com.br/seminario-combate-a-

violencia-contra-a-mulher__1488523 e utilize o 

código escolaparceira para adquirir seu ingresso gratuitamente!

https://www.sympla.com.br/seminario-combate-a-violencia-contra-a-mulher__1488523

