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● Foi criado entre as décadas de 80 e 90, visando gerar discussões acerca do uso e abuso de substâncias psicoativas, educação sexual e 

as violências, na ótica da educação e prevenção 

● Desde 2011, tem suas ações pautadas na Política de Educação, Prevenção, Atenção e Atendimento às Violências na Escola e no 1º 

Caderno Pedagógico: reflexões para a implementação da política  de educação, prevenção, atenção e atendimento às violências na 

escola, cujo objetivo é subsidiar os profissionais da educação em relação à educação, à prevenção, à atenção e ao atendimento às 

violências na escola, bem como aos aspectos que se interrelacionam na vida estudantil de crianças e jovens, e com a própria violência, 

enquanto fenômeno multifacetado.

● Tem na sua constituição uma equipe multidisciplinar, formada por educadores de todas as áreas de ensino, psicólogos e assistentes 

sociais e está instituído na SED (NEPRE/SED), em todas as Coordenadorias Regionais de Educação (NEPRE/CRE) e nas Unidades 

Escolares (NEPRE/UE), dando atendimento a todos (as) os (as) estudantes e profissionais da Rede Estadual em todas as formas de 

violências. 

● Entre suas atribuições  estão  o  diálogo, a  análise,  a  adoção de encaminhamentos  pedagógicos, para que atuem na educação e 

prevenção das questões relacionadas às violências nas escolas, em parcerias desenvolvidas por meio da articulação e mobilização 

intersetorial (Saúde, Assistência Social, Conselho Tutelar, Segurança Pública, entre outros).
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https://www.sed.sc.gov.br/documentos/cadernos-sobre-as-diversidades-e-os-temas-que-os-compoem/7381-caderno-politica-de-educacao-prevencao-atencao-e-atendimento-as-violencias-na-escola-nepre
https://www.sed.sc.gov.br/documentos/politica-prevencao-as-violencias-na-escola-335/4323-op-7353-adp-98050-caderno-pedagogico
https://www.sed.sc.gov.br/documentos/politica-prevencao-as-violencias-na-escola-335/4323-op-7353-adp-98050-caderno-pedagogico
https://www.sed.sc.gov.br/documentos/politica-prevencao-as-violencias-na-escola-335/4323-op-7353-adp-98050-caderno-pedagogico


NEPRE Online (2017) 
eficácia e repercursões
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� avanço tecnológico;

� ferramenta de apoio;

� aprimoramento os trabalhos;

� geração de dados ( tipos de violências, causas das violências), para a prevenção e 
intervenções, integrando a Lei nº 13.185, de 6 de novembro de 2015, que institui o Programa 
de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying) em todo território nacional);

� possibilitadade de acompanhamento. 

   



4

Disponibiliza a compilação das informações do NEPRE Online por meio de dados estatísticos dos 

registros de violências como ferramenta de gestão, subsidiando o planejamento das ações, bem 

como as políticas educacionais no enfrentamento às violências nas escolas.
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Painel do NEPRE
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https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDY5NjY5OGQtNTIzZS00OGQyLTlhMzAtODBkODU3YzNlNTJiIiwidCI6ImExN2QwM2ZjLTRiYWMtNGI2OC1iZDY4LWUzOTYzYTJlYzRlNiJ9


NEPRE - Parcerias               

Idealizado pela safernet brasil, para facilitar e ampliar a 
incorporação do uso seguro das tecnologias nas salas 
de aula e nos projetos pedagógicos, em consonância 
com o marco civil da internet, com a base nacional 
comum curricular (BNCC) e a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB). 

É um Programa da SaferNet Brasil com o apoio 
da Meta e traz ações gratuitas de educação 
para a promoção da cidadania digital. Leva os 
adolescentes a refletir sobre o uso com 
responsabilidade, ética, respeito e segurança na 
internet.
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Que os estudantes sejam multiplicadores 
das formas de prevenção e da 

disseminação de informações seguras. E 
que o uso das tecnologias digitais e  

impressas, no sentido amplo da inclusão, 
garantam o direito à educação nesse 

momento especial, a todas as crianças, 
adolescentes, jovens e adultos.

Educação, Prevenção e Promoção de 
Saúde em Interface com a COVID-19
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https://www.sed.sc.gov.br/legislacoes-estadual-e-federal/politica-prevencao-as-violencias-na-escola-335/8685-educacao-prevencao-e-saude-interface-covid-19


Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Educação

Diretoria de Ensino 
Gerência de Modalidades e Diversidades Curriculares

Coordenadoria de Educação em Direitos Humanos e Diversidade
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