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Dezembro 2021 

Construir pontes entre os 

diferentes atores educativos 

através da mediação   
O EduMed é uma iniciativa europeia que pretende contribuir 

para a consolidação de um quadro multilingue de requisitos 

legais, conhecimentos e competências, qualidades e 

características pessoais de mediadores educativos e 

programas de formação focados na mediação e mediação 

entre pares, bem como a recolha de boas práticas de trabalho 

no âmbito da mediação educacional.    

Parceria 
Regionalno Upravlenie Na Obrazovanieto Sofia Grad (Coordinator) 
BULGÁRIA 

Aproximar, Cooperativa De Solidariedade Social 
PORTUGAL 

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente Timisoara Asociatia 
ROMÉNIA 

Magenta Consultoria Projects Sl 
ESPANHA 

Stimmuli For Social Change 
GRÉCIA 

Know and Can (Ltd) 
BULGÁRIA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que foi feito até ao momento? 
• Análise do quadro legislativo e dos serviços 

relacionados com a mediação educativa nos países da 

UE, com foco nos países parceiros.  

O principal objetivo é fornecer um conjunto de informação atualizada 

sobre as leis, políticas, teorias e características da mediação educativa. 

Este documento servirá como base inspiradora e informativa para o 

desenvolvimento de programas de formação para mediadores 

educacionais e mediadores de pares, bem como para a avaliação das 

boas práticas recolhidas na mediação educacional. 

 

 

• Recolha de Práticas de Mediação Educativa 
A parceria está a mapear as práticas e as abordagens atuais utilizadas 

para a mediação na educação. Será feita uma comparação entre os 

métodos e abordagens nos países dos parceiros com foco nas 

semelhanças e nas diferenças, mas acima de tudo sobre o que funciona 

e o que não funciona em diferentes situações de conflito. 

 

Consulte a recolha de Práticas do Edumed em Mediação 

 

 

Qual é o próximo passo? 
• Design e desenvolvimento de um programa de 

formação para mediadores educativos  
O programa de formação para os mediadores educativos (ProEM) irá 

permitir que os profissionais adquiram conhecimento profissional e 

desenvolvam competências que lhes permitirá criar e manter um 

ambiente escolar calmo e tolerante para todos através da utilização de 

estratégias de mediação educacional. 

  

https://www.edumed-initiative.eu/uploads/8/0/6/2/80629992/collection_of_good_practices_screening_final.pdf


 

 

 

Estrutura da Formação 

• Módulo 1. Fundamentos do Conflito 

• Módulo 2. Mediação Geral e Especializada 

• Módulo 3. Características da Mediação Escolar 

e do Mediador Educacional  

• Módulo 4. Competências Psicológicas na 

Mediação Educacional 

• Módulo 5. A Mediação Educacional entre Pares  

 

 

 

 

 

 

Saiba como se envolver no projeto!  

https://www.edumed-initiative.eu/contact.html 
 

 

VISITE O WEBSITE DO PROJETO 

www.edumed-initiative.eu/ 

 

 

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia, no âmbito do Programa 

E+. Esta publicação reflete apenas as opiniões do autor, e a Comissão não pode ser 

responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita das informações que aí 

contidas.  

https://www.edumed-initiative.eu/contact.html
http://www.edumed-initiative.eu/
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