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 Orientações acerca de Fake News sobre Massacres em Escolas Estaduais 

 

Prezadas equipes. 

 

Infelizmente, nos últimos dias, o movimento de espalhar notícias falsas sobre supostos atentados 

em escolas (particulares, estaduais e municipais) voltou a acontecer. 

 

Conforme tem-se notado, o intuito é sempre o de tumultuar o ambiente escolar, espalhar o pânico 

entre a comunidade e, especialmente, suspender as aulas. 
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Felizmente, não houve nenhum registro de violência que tenha se concretizado mediante as 

supostas ameaças. 

 

Todavia, conforme tratado em reunião de orientação realizada em 11/05/2022, é necessário que se 

tomem providências diante dos fatos. Por isso, segue abaixo o passo a passo anteriormente 

socializado. 

 

 

Passo a passo – Etapa 1: Procedimentos urgentes 

 

1° Comunicar a polícia pelo 190. 

 

2° Fazer BO Boletim de Ocorrência (pode ser eletrônico). 

 

3° Solicitar policiamento para o dia do suposto atentado. 

 

4° Avisar a Supervisão e a Comissão Conviva da Diretoria de Ensino acerca dos fatos. 

 

5° Alinhar com toda a equipe escolar (funcionários, AOE, GOE, COE, CGP etc.) quanto ao ocorrido e 

quais as medidas que já foram tomadas pela equipe. Salientar a importância de que a comunidade 

procurará a escola por meio de telefone, redes sociais e presencialmente, sendo imprescindível que 

todos estejam preparados para informar e acalmar a população. 

 

6° Dividir a equipe e passar pelas salas de aula e falar com todos os estudantes, informando-os sobre 

as medidas que já foram tomadas e ressaltando que se trata de crime, podendo ser aplicadas as 

medidas legais quando descoberto os autores. Destacar que em vários casos os autores foram 

descobertos, levados até a Delegacia de Polícia junto com os pais para prestar esclarecimentos e foi 

instaurado inquérito policial para apurar a gravidade dos fatos. 

 



 
Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP 

Telefone: (19) 3491-9200 
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br 

 
 

7° Avisar as famílias acerca do ocorrido e de todas as medidas tomadas pela equipe escolar. Ressaltar 

que a escola é um ambiente seguro e que os pais não precisam buscar os estudantes. Entretanto, 

não impedir que eles os busquem, caso queiram. Naturalmente, a família estará preocupada. 

Acalmá-la é essencial.   

 

8º Registrar o caso no PLACON. 

 

Passo a passo – Etapa 2: Procedimentos após o tumulto inicial 

 

1) Agendar o Psicologia Viva. 

 

2) POC e/ou COE promover ações formativas, rodas de conversa, ação dos gremistas debatendo 

a gravidade do ocorrido e conscientizando sobre as consequências. 

 

3) Convidar palestrantes para tratar sobre o tema. 

 

4) Somente as ações formativas poderão impedir que novos casos aconteçam. 

 

Passo a passo – Etapa 3: Se descoberto o autor é importante tomar as seguintes 

medidas 

 

1) Aplicar o Regimento Escolar. 

2) Comunicar ao Conselho Tutelar (quando menor). 

3) A escola é por natureza é um espaço de formação. Orientar os demais estudantes acerca das 

consequências de tais atitudes é importante para evitar que novos episódios aconteçam.  

 

Importante destacar: 
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Não fale com a imprensa. Oriente aos veículos de comunicação que entrem em contato a 

Diretoria de Ensino. Explique que a SEDUC tem uma Assessoria de Imprensa que é responsável por 

esse tipo de atendimento.  

 

 

 

 

 

 

Responsável: 

Assessoria de Gabinete 

 
De acordo: 

Dirigente Regional de Ensino 

 

 

 

 


