
  



 
 
 
 
 

 

 

PROJETO DA COORDENADORIA DE AÇÃO SOCIAL OAB/SP  

 

1. NOME DO PROJETO:  

 

Orientação para os Professores e Alunos 

 

2. DADOS SOBRE A INSTITUIÇÃO  

Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional São Paulo  

Endereço: Praça da Sé, 385  

Coordenadoria de Ação Social da OABSP 

Coordenadora: Clarice Maria De Jesus D´Urso 

Presidente: Marcos da Costa  

 

PARCERIAS  

Instituto Ives Ota 

Endereço: Praça Quinze de Outubro nº10  

 

  

Histórico:  

A Coordenadoria de Ação Social da OAB SP tem por finalidade incrementar valores 

de solidariedade, através da conscientização de ações sociais para consolidar uma sociedade 

justa e fraterna, através de campanhas assistenciais e ações sócio educativas. Suas atividades 

contam com a participação de advogados em ação voluntária, integração com a sociedade 

civil. As atividades da Coordenadoria de Ação Social per si ou em conjunto com as subseções 

regionais e estaduais buscam dar capilaridade de valores sociais para incitar a cidadania e 

atenuar as desigualdades econômicas sociais dos indivíduos. 

O Instituto Ives Ota há pelo menos 20 anos realiza trabalhos de desenvolvimento 

familiar, educacional e social das comunidades atendidas pela instituição. Atualmente esta 

com o projeto Semana da Cultura de Paz que atende aproximadamente 50 escolas distribuídas 



pelo Estado de São Paulo, com foco maior na Zona Leste de São Paulo. E conta com o apoio 

de vários parceiros voluntários para atendimentos das escolas participantes do projeto.   

  

3. DADOS SOBRE O PROJETO  

Descrição Sumária  

Objetivos:  

 Oferecer espaço de reflexão e orientação sobre a atuação dos professores com os 

alunos e os familiares destes alunos.   

 

 Capacitar os públicos atendidos para que adquiram conhecimento e informações 

para que possam desenvolver suas atividades profissionais dentro da escola;  

 Permitir que o público alvo tenha acesso ao conhecimento quanto aos seus direitos 

individuais e coletivos e condições de exigir o cumprimento destes;  

 Capacitar agentes replicadores (membros e indicados pela escola) para que possam 

capacitar todos os envolvidos na educação. Tal capacitação se dará nas 

dependências das escolas atendidas.  

 Por meio de encontros, os agentes designados pela OAB farão a capacitação dos 

possíveis replicadores dentro das escolas em encontros mensais, onde os assuntos 

tenham linearidade, exemplo: Num primeiro encontro falasse em Bullying na 

escola, no próximo fala-se sobre a violência doméstica e suas implicações na vida 

de crianças agressoras e vítimas. 

 A partir destes encontros podemos criar um material a ser utilizada no registro dos 

encontros, sua repercussão e afins.  

 Ampliar o conhecimento a respeito da realidade enfrentada pelo público alvo;  

 Permitir que, com a capacitação oferecida, respeitando as especificidade e cultura 

locais, o público alvo tenha sua autoestima elevada, aptos a se reconhecerem 

personagens principais de suas histórias.  

 

Público Alvo  

Professores  

Direção escolar 

Alunos 

 

Área de Cobertura do Projeto  

Escolas estaduais, municipais e/ou privadas atendidas pelo Instituto Ives Ota.  



 

Local de Realização:  

Escolas indicadas pelo Instituto Ives Ota 

  

Período de Implementação:  

 

Maio/2018 a Agosto/2018  

 

Justificativa 

A rede de ensino, especialmente as escolas públicas estão encontrando situações que 

dificultam o seu trabalho inicial de levar conhecimento para os alunos.  

Estas situações constantemente atrapalha o funcionamento das atividades escolares.  

Podemos identificar várias situações de violência, desrespeito, Bullying, uso de drogas entre 

outros, e essas situações são identificadas entre as crianças e adolescentes, alunos e 

professores e até mesmo entre os próprios professores.  

Os relatos das escolas nos trazem vários depoimentos que são alarmantes, em todas as 

escolas atendidas a grande maioria dos alunos não são acompanhados da figura paterna, o que 

mostra que essa função de educação está unicamente nas costas de mulheres mães, avós, tias e 

cuidadoras. 

A maioria das escolas estão situadas em regiões periféricas da cidade de São Paulo, 

com grande participação da região da Zona Leste.   

A família brasileira tem direito à proteção especial, constitucionalmente garantida e deve 

receber apoio para que os indivíduos nela inseridos sejam fortalecidos.  

Todo o trabalho será realizado respeitando e envolvendo os atores. Aspectos 

socioculturais serão primordialmente levados em conta e uma postura de não julgamento 

norteará nossas atividades. Os agentes replicadores serão sensibilizados a fim de que utilizem 

a empatia no momento de sua atuação. A verdadeira aproximação dos agentes envolvidos 

permitirá que não se perca o olhar que reconhece o humano em cada um de nós e a 

possibilidade de troca e crescimento que todos mutuamente proporcionarão.  

A partir do esclarecimento de algumas situações, como Bullying e suas causas, 

violência doméstica e suas consequências dentro da escola iremos empoderar os agentes da 

educação e também o seu público alvo – os alunos.  

 



Objetivo Geral  

O projeto visa criar ferramentas imateriais e novas tecnologias para que as escolas 

consigam lidar com situações fora do contexto escolar a exemplo do Bullying etc.  

 

Objetivos Específicos  

Capacitar diretores, coordenadores, professores sobre os seus direitos e deveres no que 

tange a sua atuação como formador de opinião e transmissor de conhecimento universal para 

as nossas crianças e adolescentes.  

Fortalecimento das relações entre diretores, coordenadores, professores, alunos e seus 

familiares.  

Capacitação do público alvo por meio de palestras/oficinas para que tenham 

conhecimentos e consigam replicar esses conhecimentos dentro das escolas.  

- Elaboração de obra com os resultados e conhecimento reunido para multiplicar o saber.  


