
DIVULGAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS - ESCOLAS E D.E. 

 

Nome da Escola: E.E. José Geraldo Vieira                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Nome do(a)  Diretor(a): Teder Roberto Sacoman 

 

Nome do Projeto / Ação / Evento: Falando sobre suicídio, sem medo e sem preconceito. 

 

Tipo do Projeto / Ação / Evento: Ação socioeducativa  

 

Objetivo do Projeto / Ação / Evento:  

- Desenvolver atividades com os membros da comunidade escolar de acolhimento, 

sensibilização, autoconhecimento, percepção e respeito ao outro;  

- Reduzir a vulnerabilidade dos estudantes em relação ao suicídio por meio de atividades que 

promovam a sensibilização e a reflexão sobre aspectos ligados ao medo, à depressão e aos sinais 

de identificação de suicidas;  

- Promover espaços de formação para professores sobre ações de prevenção e pósvenção nos 

momentos de trabalho pedagógico coletivo (ATPCG/ATPCA);  

- Estimular o diálogo e a continuidade de ações sobre a da valorização da vida e a prevenção ao 

suicídio com um olhar mais humano e ameno. 

 

Data de Realização: 02/09/2019 

 

Público Alvo (Tipo / Quantidade): Alunos do Ensino Médio 

 

Organização: Guilherme Augusto de Oliveira Rebello 

 

Quantidades de Participantes: 480 

 

Impacto nos Resultados Educacionais da Escola:  

As ações do projeto na escola foram desencadeadas por meio da campanha Setembro 

Amarelo, que busca trazer o diálogo sobre o suicídio para a sociedade. Desde 2015 a 

campanha busca a conscientização e a prevenção do suicídio. No Brasil, o suicídio é a quarta 

causa mais comum de morte entre os jovens. O assunto em vários âmbitos da sociedade é 

tratado como um tabu e muitas pessoas não gostam de falar sobre isso. A mídia também evita 

por medo de aumentar os números de casos e, com isso, o diálogo necessário muitas vezes 

não existe. Falar sobre suicídio é importante e sendo uma questão de saúde pública é 

extremamente necessário. 

 

 Parcerias Envolvidas: -  



 

 

 

 

 

Imagens (Anexar até 3 fotos do Projeto / Evento) – (Atentar para a legislação 

pertinente, quanto à autorização para uso de imagens e direitos – Enviar cópias das 

autorizações):          

 

 

 
 



 

 


