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APRESENTAÇÃO

O EDUCAPAZ é um sistema de informações, que foi desenvolvido pelo Governo 

do Estado do Amapá, através da Secretaria de Estado da Educação – SEED, com o 

apoio do PRODAP, para acompanhar, monitorar e mensurar as agressões e violências 

nas Escolas Estaduais e Municipais de Macapá e Santana. 

O objetivo da ferramenta é subsidiar as ações do PROGRAMA EDUCAÇÃO 

PARA A PAZ, na garantia de soluções no enfrentamento à violência nas escolas.  

O Ministério Público e Tribunal de Justiça, dentre outros, são parceiros do 

Programa. 

São Princípios do Programa Educação para a Paz:

I – promoção da vida, da cultura da paz, da solidariedade e da não 

discriminação;

II - valorização do diálogo e convívio entre gerações;  

III – dignidade da pessoa humana; 

IV – valorização e promoção da participação social e política como forma direta 

da promoção da cultura da paz; 

V – Desenvolvimento de formas, ações, programas e projetos que disseminem a 

cultura da paz no Estado do Amapá, próprios da SEED e ou em parceria;

VI – reconhecimento dos estudantes como sujeitos de direitos universais e 

agentes construtores de uma sociedade mais livre, justa e solidária; 

VII – redução da marginalização e das desigualdades sociais como forma de 

prevenção à violência;

VIII – respeito à identidade e à diversidade 

individual e coletiva dos cidadãos como 

forma da promoção da tolerância e de 

enfrentamento à violência;                      

Para melhor utilização do 

S i s t e m a  d e  I n f o r m a ç õ e s 

EDUCAPAZ, segue manual de 

uso:
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Acompanhe abaixo o passo a passo de como utilizar o Sistema de Informações 
de Agressões e Violências nas Escolas - EDUCAPAZ para registrar uma ocorrência.

ACESSE O SISTEMA ATRAVÉS DO 
ENDEREÇO ELETRÔNICO

www.educapaz.seed.ap.gov.br

Depois clique no botão +
no canto superior direito 
para preencher os dados
da ocorrência. E Salve.

Clique no botão 
Envolvidos para vincular 

o(s) Agredido(s) e o(s) 
Agressor(es) na ocorrência

Após, clique no botão +
para adicionar as pessoas.

O Sistema possui um cadastro
de pessoas prévio. Basta 

selecionar a que deseja incluir.

Formulário de
Cadastro de Pessoas

(figura)

Para cadastrar nova pessoa
basta clicar no botão +
que aparece ao lado do 

campo que seleciona pessoas

Após cadastrada a 
ocorrência e vinculada 

às pessoas.
O processo é finalizado.

Clique na aba Escola e 
após em Ocorrências.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO EDUCAPAZ



MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO EDUCAPAZ

O EducaPAZ pode ser acessado também através do site do Programa
www.epaz.seed.ap.gov.br e www.sigeduc.ap.gov.br

ACESSE O SISTEMA ATRAVÉS DO 
ENDEREÇO ELETRÔNICO

www.educapaz.seed.ap.gov.br

Digite o número de seu CPF e a senha inicial: 12345678.
Em seguida clique no botão Entrar



MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO EDUCAPAZ

Clique na aba Escola e 
após em Ocorrências.

Depois clique no botão +
no canto superior direito 
para preencher os dados
da ocorrência. E Salve.



MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO EDUCAPAZ

O EducaPAZ pode ser acessado também através do site do Programa
www.epaz.seed.ap.gov.br e www.sigeduc.ap.gov.br

Preencha os campos com as
informações da ocorrência
Após clique no botão salvar



MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO EDUCAPAZ

Clique no botão 
Envolvidos para vincular 

o(s) Agredido(s) e o(s) 
Agressor(es) na ocorrência

Após, clique no botão +
para adicionar as pessoas.

O Sistema possui um cadastro
de pessoas prévio. Basta 

selecionar a que deseja incluir.



MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO EDUCAPAZ

Formulário de
Cadastro de Pessoas

Para cadastrar nova pessoa
basta clicar no botão +
que aparece ao lado do 

campo que seleciona pessoas



MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO EDUCAPAZ

Após cadastrada a 
ocorrência e vinculada 

às pessoas.
O processo é finalizado.

É importante sempre finalizar a sessão do sistema clicando em SAIR
localizado no menu superior direito.



INÍCIO

FLUXOGRAMA PARA REGISTRO DE OCORRÊNCIA

Sistema de Informação de Agressão e 
Violência nas Escolas no Estado do Amapá
http://educapaz.seed.ap.gov.br/

CADASTRAR 
OCORRÊNCIA ENVOLVIDOS JÁ 

CADASTRADOS NO SISTEMA?

POSSUI TODOS
OS REQUISITOS

NO SISTEMA
PARA O CADASTRO?

PREENCHER
DADOS DA 

OCORRÊNCIA

CADASTRAR
ENVOLVIDOS

NA OCORRÊNCIA

ADICIONAR
TODOS OS

ENVOLVIDOS

RETORNAR A OCORRÊNCIA
E ADICONAR O ENVOLVIDO

ADICIONAR
ENVOLVIDO

NO CADASTRO 
DE PESSOAS

SOLICITAR AO
ADMINISTRADOR
QUE ADICIONE OS 

REQUISITOS 

ADMINISTRADOR
ADICIONA

REQUISITOS E DEVOLVE 
AO SOLICITANTE

LOGADO NO SISTEMA,
ACESSE A ABA ESCOLA
E CLIQUE EM OCORRÊNCIA.
CLICAR NO BOTÃO +

CLICAR EM SALVAR 
PARA REGISTRAR

CLICAR NO BOTÃO
ENVOLVIDOS

CLICAR NO BOTÃO
+ PARA ADICIONAR

SIM

SIM

NÃO

NÃO

FIM

INFORMAR QUAIS
ENCAMINHAMENTOS

FORAM DADOS


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10

