
 

 
www.curtanaeducacao.org.br | https://www.facebook.com/curtanaoviolencia/  

 

 

Sugestões, dicas e pistas 
para trabalhar o tema violência(s) 

em sala de aula e /ou na escola 
 
Documento eletrônico, atualizado com as sugestões, dicas e/ou pistas que forem 
encaminhadas aos organizadores da edição, através do e-mail 
projeto@curtanaeducacao.org.br, permanecerá disponível em: http://bit.ly/2AUlx7H  
 
Eventualmente, algumas contribuições e/ou referências poderão ser disponibilizadas 
diretamente na área Material de Apoio da Edição Temática Curta Não-Violência: 
http://www.curtanaeducacao.org.br/materiais-de-apoio/curta-nao-violencia  
 
 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
- Sugestões para trabalhar problemas de violência na sala de aula 
http://educabrasil-telma.blogspot.com.br/2012/04/sugestoes-para-trabalhar-
problemas-de.html  
 
- Violência na escola educação infantil 
A Escola - Ensinando Valores, Transmitindo Virtudes 
https://pt.slideshare.net/anaphyed/violncia-na-escola-educao-infantil  
 
- Aula: Não Violência 
http://criancasdapaz.blogspot.com.br/2009/10/objetivo-as-criancas-deverao-
perceber.html  
 
  

                                                           
 Os itens relacionados no documento foram identificados através de pesquisa em diferentes 
mecanismos de busca e constam do título e do link de acesso. A indicação dos níveis de ensino ou 
destinatários é relativo e deve ser examinado caso a caso. Eventualmente, mediante solicitação, as 
referências feitas poderão ser corrigidas ou suprimidas. 
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ENSINO FUNDAMENTAL I 
 
- Violência escolar: como evitar? 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=2288  
 
- Violência na escola! Diga não! 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=20795  
 
- Projeto violência infantil, violência doméstica e mais... 
http://profanandaschultz.blogspot.com.br/2010/07/projeto-violencia-infantil-
violencia.html  
 
- Plano de Aula: Dia não a violência 
http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com.br/2012/06/plano-de-aula-dia-nao-
violencia.html  
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ENSINO FUNDAMENTAL II 
 
- Violência na escola! Diga não! 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=20795  
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ENSINO MÉDIO 
 
- Banalização da violência 
https://educacao.uol.com.br/planos-de-aula/medio/historia-do-brasil-banalizacao-da-
violencia.htm  
 
- Violência 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1172  
 
- Aulas Sobre Violência Simbólica 
https://pibidsociologiaunicamp.wordpress.com/2013/04/16/aulas-sobre-violencia-
simbolica/  
 
– Violências e suas interfaces 
http://www.onumulheres.org.br/wp-
content/uploads/2015/07/valente_aula2_violencia_interfaces.pdf  
 
- As diferentes formas de violência 
http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/diferentes-formas-de-violencia  
 
- Projeto: “Violência na Escola e as problemáticas que ocasionam”. 
http://professoralourdesduarte.blogspot.com.br/2012/06/projetoviolencia-na-escola-
e-as.html  
 
* Violência na escola! Diga não! 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=20795  
 
- Projeto “Contra a violência eu mostro a minha cara! 
https://pt.slideshare.net/noeassuncao1/plano-de-aula-formao-continuada-violncia  
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TOD@S 
- Projeto da PAZ 
http://paraisodoeducando.blogspot.com.br/2011/01/projeto-da-paz.html  
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GESTORES 
- Projeto Institucional: Combate à violência 
https://gestaoescolar.org.br/conteudo/9/projeto-institucional-combate-a-violencia  
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Artigos/Matérias 

 
- Escola usa aulas de respeito e honestidade para combater violência 
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/08/140819_salasocial_eleicoes_educ
acao_escola_modelo_rm  
 
- A agressividade na Educação Infantil: O jogo como forma de intervenção 
https://www.revistas.ufg.br/fef/article/view/4520/4695  
 
- Agressividade e a atividade lúdica na Educação Infantil 
Uma visão psicanalítica da agressividade, do brinquedo e da brincadeira na escola 
http://fazdecontaquesei.blogspot.com.br/2014/04/agressividade-e-atividade-ludica-
maria.html  
 
- Lidando com a agressividade na Educação Infantil 
http://naescola.eduqa.me/desenvolvimento-infantil/lidando-com-a-agressividade-na-
educacao-infantil/  
 
- Jogos cooperativos na redução da agressividade infantil 
https://pedagogiaaopedaletra.com/jogos-cooperativos-na-reducao-da-agressividade-
infantil/  
 
- Escolas buscam formas de educar em meio a cotidiano de violência 
https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/escolas-buscam-formas-de-educar-
em-meio-cotidiano-de-violencia-16579542  
 
- Violência na Educação Infantil: apreensão dos sentidos e significados docentes 
http://repositorio.cbc.ufms.br:8080/jspui/bitstream/123456789/2839/1/Juliana%20Pe
reira%20da%20Silva.pdf  
 
- A Violência em sala de aula: uma análise no 1° Ano do Ensino Fundamental da 
Escola Municipal Professor Dubas 
http://monografias.brasilescola.uol.com.br/educacao/a-violencia-sala-aula-uma-
analise-no-1-o-ano-ensino-fundamental.htm  
 
- Violência escolar : formas de manifestação e fatores associados 
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/140825  
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Vídeos 

 
- Palestra - "Violência na Escola: Enfrentamento e Prevenção" 
https://youtu.be/QxihEAUGtfk  
 
- Pela PAZ: alunos da Educação Infantil fazem apresentação emocionante 
http://csantosanjos.com.br/noticia/pela-paz-alunos-da-educacao-infantil-fazem-
apresentacao-emocionante/  
 
 
Outr@s 

 
- A questão dos limites na escola - Educação infantil 
A imposição de limites, a reação a birras e manhas, o papel da escola no processo de 
socialização da criança e a influência do pai e da mãe. 
http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/assista/tv/7636-a-quest%C3%A3o-dos-
limites-na-escola-%E2%80%93-educa%C3%A7%C3%A3o-infantil  
 
- Comunicação não violenta 
Os princípios da comunicação não violenta, que favorece a conexão e o encontro: 
escuta, diálogo e redes de apoio. A importância de ouvir as vozes marginalizadas. 
http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/assista/tv/13166-
comunica%C3%A7%C3%A3o-n%C3%A3o-violenta  
 
- A gentileza venceu a violência na E.M. Rosa do Povo 
http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/reportagens/12449-
a-gentileza-venceu-a-viol%C3%AAncia-na-e-m-rosa-do-povo  
 
- Mediar conflitos também é papel da escola 
http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/reportagens/721-
mediar-conflitos-tambem-e-papel-da-escola  
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