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Introdução 

 

 

"Uma boa prática não é apenas uma prática que é boa, mas uma prática que tem provado 

funcionar bem e produzir bons resultados, sendo recomendada enquanto modelo. É uma 

experiência de sucesso, que foi testada e validada, de forma ampla, que tem sido repetida e 

merece ser partilhada para que um maior número de pessoas possa adotá-la". 

 

 

O objetivo desta atividade é uma recolha de materiais educativos e abordagens de mediação em 

estabelecimentos de ensino que visam capacitar os educadores com novos conhecimentos e 

competências profissionais para resolver conflitos.  

 

Por outro lado, com base nesta atividade, os educadores poderão criar as suas próprias 

abordagens e ferramentas utilizando as que já existem e ter consciência das suas vantagens, 

desvantagens, oportunidades e ameaças.  

 

Este documento fornece uma comparação entre os métodos e abordagens implementados nos 

países dos parceiros com foco nas semelhanças e diferenças, mas sobretudo no que funciona e 

no que não funciona em diferentes situações de conflito.  

 

Além disso, os alunos também beneficiarão desta recolha, uma vez que os seus professores 

poderão adotar as práticas e permitir que os alunos assumam uma posição ativa na resolução de 

situações diárias de conflito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

1.  Proprietário/Autor/Criador/Editor das Atividades 

Instituição: La Nave 

País: Espanha 

Cargo e papel do contribuinte: -- 

Endereço de e-mail:  info@lanavemadrid.com 

Site: lanavemadrid.com 

2. Visão geral da Atividade  

Título da atividade:  

I JORNADAS DE MEDIACIÓN ESCOLAR Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. ANDREA APP – NECTAR 

ESTUDIO 

Tipo:  

Evento Online. 

Data:  

Realizado a 2 de julho de 2020, das 10h00 às 13h30 e guardado em streaming para acesso 

futuro. 

Objetivo da atividade: 

O objetivo deste evento foi reunir profissionais da mediação educacional para partilhar 

conhecimento e aprofundar os mais recentes desafios que surgiram durante a pandemia Covid-

19. 

Público-alvo (beneficiários): 

Esta atividade foi pensada para todos os profissionais da área educativa que estão envolvidos 

de alguma forma na convivência dos alunos na escola. 

Este evento é organizado pela Agência Néctar, que desenvolveu uma app (Andrea) para 

rastrear e oferecer apoio a casos de bullying na escola. Outros seis professores e mediadores 

envolveram-se, participando como oradores. 

Breve introdução:  

Estes seminários foram organizados logo após os três meses de confinamento que teve lugar 

em Espanha. Numa situação em que a tecnologia assumiu um papel ainda mais importante do 

que antes, o desafio de como minimizar os riscos que lhe estão associados e como maximizar 

os seus benefícios como ferramenta de mediação tornou-se mais significativo. 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

Esta atividade consistiu em cinco palestras proferidas por profissionais onde foram discutidas 

competências, ferramentas e metodologias de mediação. Estas palestras tiveram lugar durante 

uma manhã, em blocos de trinta minutos cada, das 10h00 às 13h00.  

Localização/cobertura geográfica: 

Estes seminários têm ocorrido em Espanha, embora a divulgação da sua gravação e em 

streaming online o coloque à disposição de todos os que têm ligação à Internet e compreendem 

espanhol. 

Abordagem metodológica: 

Para abordar esta questão, os diferentes oradores recolheram os seus conhecimentos 

anteriores, bem como estudaram estes novos cenários e aplicaram-nos a este contexto. 

Posteriormente, estes forneceram aos espectadores uma videoconferência onde toda esta 

informação foi exposta, mas sem possibilidade de participação das pessoas presentes no 

evento. 

Recursos necessários: 

A ligação à Internet e a gestão de uma aplicação de videoconferência são necessárias para o 

funcionamento destes seminários. Além disso, é também necessário ter uma preocupação 

geral no bem-estar e na mediação educativa, para que os participantes se interessem pelo 

tema. 

Duração: 

Esta atividade tem uma duração de três horas e meia. 

Validação: 

O streaming de vídeo destes seminários teve sessenta visualizações, mas não é possível saber 

ao certo quantas pessoas assistiram ao vivo, nem existe acesso a qualquer feedback dado. 

Impacto:  

Embora não seja possível fazer suposições sem ter toda a informação, foram abordados temas 

interessantes pelos profissionais envolvidos, o que pode ter levado a um resultado positivo 

para quem assistiu, bem como consistir numa oportunidade para aprender novos aspetos para 

a implementação na escola.  

Replicabilidade: 

O facto de o evento ter decorrido online faz com que esta atividade possa ter um alcance 

alargado, ao colocar legendas, bem como organizando um evento similar com oradores e 

profissionais de outros países.  

Para o caso de esta atividade ser replicada em mais de um país, deve haver uma boa 

comunicação entre os representantes de todos estes locais, de modo a ter uma linha de 

pensamento comum que possa ser útil para o contexto de todos os países participantes. 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 

Conclusão: 

Uma pandemia global mudou a forma como algumas atividades básicas são feitas. Uma delas 

é a educação, que teve de incorporar novas formas de ensinar, aprender e interagir. Uma vez 

que o uso da tecnologia para tal pode trazer um contexto diferente, os professores e outros 

profissionais precisam de ser atualizados e preparados para lidar com os desafios que este pode 

trazer e tirar o melhor partido do mesmo. Quando falamos de mediação, torna-se ainda mais 

importante, pois é fundamental para a relação com os outros, mas também dependente da 

forma como essas relações são construídas e tratadas. Ter especialistas a estudar este novo 

contexto e a partilhar os seus conhecimentos é, sem dúvida, uma aposta positiva para a 

evolução das disciplinas educativas. 

1. Proprietário/Autor/Criador/Editor das Atividades  

Instituição: IES Sobradillo de Santa Cruz de Tenerife 

País: Espanha 

Cargo e papel do contribuinte: Escola Secundária Pública 

Endereço de e-mail: -- 

Site: www.ieselsobradillo.com 

2. Visão geral da atividade  

Título da atividade:  

Dramatización de un caso real de Mediación Escolar (Role Play de uma situação real de 

mediação) 

Tipo:  

Esta é uma prática de desempenho de um papel entre alunos e professores numa escola 

secundária, gravada e postada no YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=1XP07COagn4&feature=emb_title 

Data: 

Foi postada em novembro de 2015. 

Objetivo da atividade: 

Esta atividade visa tornar mais claro o que é a mediação e como funciona quando surge um 

problema na escola, tanto para a sua comunidade específica como para o público em geral. 

https://www.youtube.com/watch?v=1XP07COagn4&feature=emb_title


 
 
 
 
 

 
   
 
 

Público-alvo (beneficiários): 

Esta atividade é dirigida principalmente a alunos e professores que fazem parte da comunidade 

do ensino secundário, e em segundo lugar a todos os que assistem ao vídeo em questão.  

As partes envolvidas são três representantes de alunos, professores e facilitadores de 

mediação. 

Breve introdução:  

A mediação é uma ferramenta muito útil não só para resolver conflitos quando estes surgem, 

mas também para entender de onde provêm e como se desenvolvem. No entanto, é verdade 

que o sistema de punição continua a ser, por vezes, escolhido em primeiro lugar quando algo 

corre mal.  

Num determinado papel a desempenhar, estes alunos e o seu tutor incorporam um caso real 

em que a mediação é usada, conseguindo entendê-la melhor, esperando que o seu exemplo 

ajude outros que podem não compreender completamente a mediação e como esta funciona.  

Localização/cobertura geográfica: 

Esta atividade foi desenvolvida numa escola secundária, mas disseminada por todo o país 

através do YouTube e de uma revista "diariodemediacion.es". 

Abordagem metodológica: 

A abordagem metodológica utilizada foi um role play entre os alunos que participaram no 

projeto, bem como a gravação da cena e o seu upload para formato online.  

As atividades que levaram à produção deste vídeo são participativas, embora no que diz 

respeito à sua visualização e às conclusões que deste possam ser feitas, a única participação 

permitida é a interação dos espectadores através da plataforma. 

Recursos necessários: 

Para implementar esta atividade, é necessário um equipamento de gravação, tanto em termos 

técnicos como em recursos humanos, um grupo de pessoas interessadas e alguém com 

conhecimento de mediação para orientá-las.  

Pode ser facilmente replicada, desde que a escola ou entidade educativa tenha os recursos 

técnicos necessários para gravar um vídeo e carregá-lo online. 

Duração: 

Não é conhecida a duração exata do processo de gravação, mas o vídeo em questão tem uma 

duração de 36:31 minutos. Podemos, no entanto, inferir que o processo de mediação pode ter 

demorado mais tempo.  

Validação: 

Não foi validado, mas ser publicado pode ser visto como um feedback positivo. 

Impacto:  



 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 

O vídeo carregado obteve mais de 39.000 visualizações, o que nos faz pensar que foi 

positivamente usado pela comunidade educativa e que ajudou os membros a compreender 

melhor o que é a mediação. 

Lições aprendidas: 

A mensagem-chave nesta atividade é o quão útil é a mediação quando se trata de chegar à raiz 

dos conflitos que surgem, e o quanto poderíamos melhorar o bem-estar na escola se 

começarmos a generalizar a sua implementação a um máximo de conflitos possível. 

Replicabilidade 

No que diz respeito à sua disseminação online, se estes vídeos forem partilhados nas páginas 

certas, este tema pode chegar a mais pessoas. Em termos de produção, pode ser replicado 

numa escala semelhante, pois é necessário um ambiente controlado e não faria muito sentido 

fazê-lo fora do estabelecimento de ensino. 

Conclusão: 

Esta atividade é bastante completa no que diz respeito à mediação. Está a ajudar muitas 

pessoas a ver uma possível situação de como este processo funciona, a estar em contacto com 

as dinâmicas utilizadas e ferramentas úteis para a resolução e compreensão dos problemas. 

Para os alunos que desempenharam um papel na sua produção, pode ter ajudado a obter uma 

compreensão e envolvimento mais profundos com esta. Portanto, esta atividade tem sido útil 

de duas formas diferentes. 

1. Proprietário/Autor/Criador/Editor das Atividades  

Instituição: C.E.I.P Lorenzo Medina 

País: Espanha 

Cargo e papel do contribuinte: Escola Primária Pública 

Endereço de e-mail: 13003221.cp@edu.jccm.es 

Site: http://ceip-lorenzomedina.centros.castillalamancha.es/  

2. Visão geral da Atividade  

Título da atividade:  

Proyecto de Mediación Escolar (Projeto de Mediação Escolar) 

Tipo: É um projeto de mediação a ser implementado na escola. 

http://ceip-lorenzomedina.centros.castillalamancha.es/


 
 
 
 
 

 
   
 
 

Data:  

O documento foi publicado em agosto de 2016, embora o mesmo projeto tenha sido 

implementado antes. 

Objetivo da atividade: 

O objetivo desta atividade é implementar um Modelo de Mediação em que os alunos do 5º e 

6º ano assumam um papel ativo na mediação dos conflitos entre os seus pares em conjunto 

com um professor responsável. 

Público-alvo (beneficiários): 

Esta atividade, que começa com a formação necessária para os estudantes voluntários que 

querem tornar-se mediadores, é dirigida diretamente aos alunos e indiretamente a toda a 

comunidade educativa.  

Para que seja desenvolvido, é necessário o envolvimento de alunos e professores. 

Introdução curta:  

Breve introdução:  

O projeto é desenvolvido num contexto de pares, pois normalmente têm mais pontos em 

comum do que um professor com os seus alunos.  

Este projeto surge assim como uma oportunidade para explorar essas possibilidades em nome 

do bem-estar na escola, com o objetivo de implementá-lo durante, pelo menos, um ano letivo.   

Localização /cobertura geográfica: 

Este projeto foi implementado na escola onde foi apresentado. 

Abordagem Metodológica: 

Para a implementação deste projeto, existe uma fase de formação em que os alunos recebem 

formação sobre mediação entre pares para depois conseguirem implementar esse conteúdo 

enquanto monitorizam o seu desenvolvimento. 

É um processo completamente participativo, uma vez que os alunos que se inscrevem no 

projeto precisam de ser voluntários e dispostos a participar ativamente no mesmo, bem como 

os professores que apoiam o processo. 

Recursos necessários: 

Para implementar esta atividade, basta uma equipa que tenha o conhecimento, o tempo e a 

vontade de a realizar.  

Pode ser replicado quantas vezes for pretendido, e assim que tiver uma equipa de formação, o 

próximo passo necessário é a motivação dos alunos para participarem neste processo.  

Duração: 

Esta atividade dura, pelo menos, metade de um ano letivo. 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 

Validação: 

Não existe acesso ao relatório de avaliação para concluir como foi validado. 

Impacto:  

Embora não exista acesso a um relatório, o projeto foi implementado mais do que uma vez, o 

que pode significar que teve um resultado positivo na comunidade escolar. 

Lições aprendidas: 

Este projeto faz-nos pensar nas oportunidades que a mediação entre pares pode trazer, não só 

para resolver problemas, mas também para envolver mais os alunos uns com os outros e com 

o seu ambiente social. 

Replicabilidade: 

Este projeto pode ser replicado em qualquer outra escola, e pode até ser implementado 

enquanto parte do plano legislativo nacional. 

Para que este projeto tenha sucesso neste caso, seria necessário um estudo prévio para fazer 

um plano básico que se possa aplicar a todo o tipo de escolas, com espaço para adaptações 

específicas que possam ser necessárias. 

Conclusão 

Este projeto incorpora uma ferramenta realmente poderosa, pois dá aos alunos o 

conhecimento e o poder para enfrentar os seus conflitos de uma forma abrangente e pacífica, 

tornando-os mais preparados e responsáveis pela sua experiência emocional e da sua pertença 

comunitária. 

1. Proprietário/Autor/Criador/Editor das Atividades  

Instituição: IES Ausiàs March de Manises 

País:  Espanha 

Cargo e papel de contribuinte: José Ignacio Madalena, professor do ensino secundário público 

Endereço de e-mail:-- 

Site:-- 

2. Visão geral da Atividade  

Título da atividade:  

Encuentros de Alumnado Mediador (Encontros para estudantes mediadores) 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

Tipo:  

Reuniões periódicas em diferentes escolas secundárias da Comunidade Valenciana. 

Data:  

Último: dezembro 2020. 

Objetivo da atividade: 

O objetivo destas atividades é criar uma rede entre os alunos onde possam partilhar a sua 

experiência e aprender com as práticas uns dos outros. 

Público-alvo (beneficiários): 

Esta atividade é dirigida especificamente a todos os alunos que estão a assumir um papel ativo 

nos processos de mediação das suas escolas secundárias, bem como aos seus professores e 

alguns decisores políticos. 

Breve introdução:  

Estas atividades abordam o desafio de tornar a mediação uma competência transversal num 

maior número de escolas possível. Os estudantes que participam neste processo de tornar a 

mediação numa ferramenta central nas suas comunidades reúnem-se periodicamente para se 

encontrarem, discutir alguns tópicos sobre a experiência humana em geral, partilhar 

conhecimentos de mediação e constituir numa atividade de lazer enquanto forma de celebrar 

o seu trabalho voluntário.  

Localização/cobertura geográfica: 

Esta atividade reúne estudantes de toda a Comunidade Valenciana, região espanhola. 

Abordagem metodológica: 

Durante estes encontros, os alunos são convidados a participar em workshops, palestras sobre 

os temas escolhidos para a edição em questão, tendo tempo para trabalhar e partilhar 

experiências entre si.  

É um processo completamente participativo onde podem aprender, partilhar e desenvolver os 

seus próprios resultados. 

Recursos necessários: 

Para a implementação destas atividades, é necessária uma equipa organizacional. Seria 

também necessário dispor dos recursos económicos para o transporte dos estudantes de um 

lugar para outro, e um local físico onde pudessem ser recebidos. 

Este tipo de reuniões seria mais bem-sucedido quanto mais motivados estiverem os alunos 

participantes. Para fomentar isso, seria sempre interessante dar-lhes muito espaço para 

decidirem por si mesmos e sugerirem atividades e tópicos a serem tratados. 

Duração: 

Esta atividade dura um dia e tem sido feita periodicamente há vários anos. 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 

Validação: 

Estas reuniões foram abordadas pela imprensa com comentários muito positivos. 

Impacto:  

Ao ler as notícias onde estes encontros são abordados, percebe-se que estão a ter um impacto 

muito bom na situação de mediação em geral e na coexistência escolar dos centros que neles 

participam. Esta atividade também fomenta a mediação para garantir a sua presença na agenda 

política, mantendo-a dinâmica. 

Lições aprendidas: 

Com esta atividade, podemos aprender que promover a participação entre os alunos tem um 

efeito realmente positivo no reforço do envolvimento entre eles e os seus pares, mas também 

da sua comunidade mais geral, criando espaço para a inovação e o progresso. 

Replicabilidade: 

Esta atividade pode ser feita em qualquer escala. Seria interessante ter este tipo de encontros 

em todas as regiões, a nível nacional e também entre representantes da União Europeia ou 

mesmo à escala global.  

Estes eventos mais amplos seriam mais difíceis de organizar, mas significariam uma 

oportunidade incrível para partilhar e crescer ainda mais. 

Conclusão: 

A organização destes encontros mostra a implicação da Comunidade valenciana com a 

mediação e a criação de um ambiente educativo saudável, dando aos seus alunos boas 

oportunidades para se desenvolverem individual e coletivamente. 

1. Proprietário/Autor/Criador/Editor das Atividades  

Instituição:  Escola Profissional Pró-Mediação e Escola de Professores e Profissionais de Cultura 

País:  Espanha 

Posição e papel do contribuinte: Centro Pedagógico das Instituições de Mediação 

reconhecidas pelo Ministério da Justiça 

Endereço de e-mail: secretaria@promediation.com 

Site: www.promediacion.com  

2. Visão geral da Atividade  

http://www.promediacion.com/


 
 
 
 
 

 
   
 
 

Título da atividade:  

Taller de Mediación Escolar (Workshop de Mediação Escolar) 

Tipo:  

Evento de formação para professores que queiram participar no processo de mediação das 

suas escolas. 

Data:  

Outubro de 2016 

Objetivo da atividade: 

O objetivo desta atividade é fornecer aos professores a formação necessária para uma 

mediação eficaz. 

Público-alvo (beneficiários): 

Esta atividade destina-se a professores, e implica profissionais de mediação que irão lecionar 

o conteúdo da formação. 

Breve introdução:  

Uma vez que não é obrigatório, nem todas as escolas têm um plano de mediação a seguir, e 

muitas vezes a causa disso é a falta de profissionais formados entre os seus quadros. Para 

tentar mudar esta realidade e facilitar a difusão da mediação como componente transversal 

de todos os centros, estes workshops são desenvolvidos para educadores.  

Esta atividade foi realizada durante 10 horas divididas em dois dias. 

Localização/cobertura geográfica: 

Este workshop foi implementado em Alicante. 

Abordagem metodológica: 

O método aplicado nesta atividade é a transmissão de informações básicas, seguida de uma 

aplicação prática para consolidar as informações recebidas. 

Recursos necessários: 

Para implementar esta atividade, é necessária uma equipa de profissionais que estejam 

dispostos a preparar o conteúdo que será implementado, um local físico para o conduzir e 

alguns meios de comunicação para alcançar uma assistência ampla. 

Duração: 

A atividade dura dois dias. 

Validação: 

Não existe acesso a nenhum relatório de avaliação para a avaliação da validação desta 

atividade. 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 

Impacto:  

Embora não tenhamos um relatório para apoiar o seu impacto, qualquer oportunidade de 

formação que torne os professores capazes de mediar ou formar mediadores nas suas escolas 

tem um impacto positivo direto em toda a comunidade educativa. 

Lições aprendidas: 

A mensagem-chave desta atividade é a importância vital de ter formação de qualidade para 

os professores em matéria de mediação, uma vez que é um aspeto básico de qualquer 

vontade de começar a implementá-la na comunidade educativa. 

Replicabilidade: 

Esta atividade pode ser desenvolvida quantas vezes for pretendido.  

Este workshop poderia ser alargado mais amplamente, como por exemplo ser feito mais do 

que uma vez e em outros lugares. No entanto, os grupos não devem ser muito grandes para 

ter uma experiência de qualidade. No entanto, no que se refere à atual situação pandémica, e 

tentando torná-la mais acessível e mais ampla, poderia ser desenvolvida como um curso on-

line. 

Conclusão: 

Em conclusão, o primeiro passo a dar quando se trata de desenvolver uma presença de 

mediação mais ampla no sistema educativo, é formar professores neste tema. Sem isso, 

nenhum plano pode ser concretizado, pelo que um dos pilares básicos para investir deve ser 

definitivamente a formação profissional dos professores. 

1. Proprietário/Autor/Criador/Editor das Atividades  

Instituição:  Governo valenciano 

País:  Espanha 

Posição e papel do contribuinte: Instituição Oficial do Governo Autonómico 

Endereço de e-mail: -- 

Site: http://www.ceice.gva.es/es/web/educacion  

2. Visão geral da Atividade  

Título da atividade:  

Creación de la Figura de Coordinador o Coordinadora de Igualdad y Convivencia (Criação da 

figura de coordenador de igualdade e convivência académica em todas as escolas públicas) 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

Tipo:  

É uma medição legislativa. 

Data:  

2015 

Objetivo da atividade: 

O objetivo desta medida é garantir a inovação e o apoio na promoção da co-educação e 

mediação. 

Público-alvo (beneficiários): 

Todas as pessoas que fazem parte da comunidade educativa são beneficiárias desta medida e 

das suas consequências. 

Breve introdução:  

A co-educação e a mediação são duas componentes fundamentais de uma educação de 

qualidade, mas são frequentemente apresentadas como recomendações que as instituições 

educativas devem seguir em vez de serem obrigatórias. Neste contexto, o Governo valenciano 

foi mais longe, articulando esta presença obrigatória de um profissional cuja função é 

assegurar que estes aspetos estão a ser cumpridos. 

Localização/cobertura geográfica: 

Esta lei aplica-se a todas as escolas públicas da Comunidade Valenciana. 

Abordagem metodológica: 

Ao fornecer a formação necessária aos professores e criar esta figura, o Governo assegura que 

existe uma pessoa cujo dever é coordenar planos de igualdade e de mediação e garantir que 

estão a ser devidamente desenvolvidos. 

Recursos necessários: 

Para a aplicação desta legislação, são necessários recursos económicos e tempo para garantir 

que todos os professores que tenham esse papel sejam devidamente formados.  

A administração pública tem de fazer um trabalho minucioso para organizar e implementar 

esta medida em todas as escolas, mas enquanto isso for feito, o único desafio será manter as 

inspeções periódicas, que já deveriam estar em funcionamento sem a presença desta figura.  

Duração: 

Esta medida dura até que a lei seja reformada. 

Validação: 

De momento, não existe acesso aos relatórios de avaliação para a sua validação. 

Impacto:  



 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 

A existência desta figura tem um impacto positivo duplo. Por um lado, assegura que o trabalho 

é feito em termos de educação social e de promoção do bem-estar escolar, e organiza mais 

claramente o tempo e os deveres dos professores que trabalham em todos as unidades 

escolares. 

Lições aprendidas: 

O que podemos extrair desta medida é a viabilidade e a efetividade da criação deste tipo de 

medições a partir de um nível legislativo. 

Replicabilidade 

Este passo poderia ser replicável em todas as áreas cujo governo estiver interessado e que 

dispõe de recursos económicos para a implementar, mesmo que a nível nacional.   

Conclusão: 

Em conclusão, o Governo valenciano deu um passo que vai além na garantia de um ambiente 

educativo saudável e atualizado, que investe no bem-estar, na equidade e nas relações 

pessoais saudáveis. 

1. Proprietário/Autor/Criador/Editor das Atividades  

Instituição: ASEMED – Asociación Española de Mediación 

País:  Espanha 

Posição e papel do contribuinte: Membro especialista da associação, María Sierra Manchado 

Ropero 

Endereço de e-mail: intercessiomanchado@gmail.com 

Site: www.asemed.org  

2. Visão geral da Atividade  

Título da atividade:  

Programa de Mediação em Centros Educativos. Protocolo de ação. 

Tipo:  

Trata-se de um programa completo com orientações para a sua implementação em qualquer 

escola que possa aplicá-lo, bem como protocolos de comportamento e possibilidade de 

assistência profissional. 

Data: -- 

http://www.asemed.org/


 
 
 
 
 

 
   
 
 

Objetivo da atividade: 

Este documento pretende ser uma referência para projetos de mediação em qualquer escola 

espanhola. 

Público-alvo (beneficiários): 

Este programa é dirigido a toda a comunidade educativa, enquanto referência para os seus 

próprios projetos de mediação, bem como para as escolas específicas que decidem 

implementar o mesmo. 

Para o seu desenvolvimento, todos os grupos precisam de se envolver, incluindo professores, 

alunos e a associação de pais.  

Breve introdução:  

O contexto em que este programa é desenvolvido é uma realidade educativa que não conta 

com orientações regulamentadas para o projeto de mediação que as escolas podem querer 

para o implementar. Neste cenário, um membro da associação de mediação espanhola 

desenvolveu um programa completo onde aborda todos os passos que é necessário seguir para 

implementar o programa. A comunicação com os três grupos de interessados, a formação 

específica para os mesmos e um conjunto de instrumentos físicos para dar aos alunos e 

professores a possibilidade de comunicarem qualquer necessidade, e orientações específicas 

para o processo de mediação são as etapas abrangidas por este programa. 

Localização/cobertura geográfica: 

Não há informação sobre quantas vezes foi implementada nem em que locais específicos, mas 

é publicada através da Associação espanhola de Mediadores, que tem um leque nacional a nível 

de impacto. 

Abordagem metodológica: 

Este programa implementa uma visão holística para o desenvolvimento do projeto de 

mediação. Envolve não só professores e alunos, mas também as suas famílias. O conteúdo de 

formação sugerido para os estudantes aborda não só a informação sobre mediação, mas 

também uma educação profunda sobre o bem-estar emocional e os seus direitos e deveres 

enquanto jovens. Esta visão é aplicada ao longo de todo o programa, o que pode conduzir a um 

resultado integral bem-sucedido quando seguido.  

O programa tem de ser plenamente participativo para ter sucesso, uma vez que necessita da 

implicação de professores, alunos e as suas famílias. 

Recursos necessários: 

Para implementar esta atividade, é necessária uma equipa de profissionais com tempo e 

vontade para a realizar, bem como a infraestrutura que uma escola proporciona quando se 

trata de espaço para a aprendizagem e convívio. 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 

 

 

 

Para que seja bem-sucedido, deve haver uma boa comunicação entre todas as partes 

interessadas da comunidade educativa, bem como um acompanhamento periódico da 

atividade. 

Duração: 

Esta atividade deve durar, pelo menos, um ano letivo. 

Validação: 

Não há acesso a qualquer relatório de avaliação deste programa. 

Impacto:  

Uma vez que não existe um relatório sobre o programa, não devemos fazer suposições no que 

respeita ao seu impacto. No entanto, o desenvolvimento de um Programa de Mediação que 

qualquer escola possa implementar com a possibilidade de assistência profissional é um 

impacto positivo em si mesmo para a evolução da mediação e a sua disseminação entre a 

comunidade educativa. 

Lições aprendidas: 

As principais lições que podem ser extraídas desta atividade são a importância de ter uma 

perspetiva holística no que diz respeito aos processos de mediação, bem como a importância 

de fomentar projetos de mediação e criação de redes profissionais para o crescimento da 

mediação como ferramenta diária de resolução de conflitos. 

Replicabilidade: 

O impacto deste programa poderia ser mais vasto se fosse lançado pelas instituições 

governamentais, e se estas incluíssem a mediação enquanto uma outra competência a ser 

abordada. 

Nesse caso, os legisladores educativos teriam de fazer um estudo aprofundado antes de 

desenvolverem o seu programa, para garantir que cobrem todos os fatores importantes e o 

tornem replicável em todas as escolas do país. 

Conclusão: 

Tendo em conta a possível falta de programas de mediação que podem afetar muitas escolas, 

o tipo de trabalho que a ASEMED faz torna-se realmente importante. A difusão de 

conhecimentos e ferramentas para a sua ampla aplicação facilita o envolvimento das entidades 

neste projeto, podendo contar com os recursos profissionais humanos necessários. 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

1. Proprietário/Autor/Criador/Editor da Atividade 

Instituição:  4º Centro Regional de Planeamento Educativo (PEKES) da Macedónia Central 

País:  Grécia 

Posição e papel do contribuinte: Centro Regional de Planeamento Educativo, orientado pelo 

Ministério da Educação e dos Assuntos Religiosos 

Endereço de e-mail:  daniieugenia@gmail.com  (email de Evgenia Daniilidou – Coordenadora 

de Atividades Educativas de Filólogos no 4º PEKES – que fez a apresentação relacionada com a 

mediação entre pares). Disponível na lista do seguinte link (compatível com o 

RGPD):http://www.kmaked.gr/pekes/index.php/4pekes/syntonistes4  

Website:  http://www.kmaked.gr/pekes/index.php/arthro/12-4o-pe-k-e-s/181-imerida-tou-

4ou-pe-k-e-s-k-makedonias-sto-kilkis, http://www.kmaked.gr/pekes/index.php/arthro/12-4o-

pe-k-e-s/188-imerida-tou-4ou-pe-k-e-s-k-makedonias-sto-kilkis-gia-ton-sxoliko-ekfovismo   e 

fonte da apresentação:  https://cutt.ly/pkjSr4E   

2. Visão geral da atividade  

Título da atividade:  

"Mediação entre pares:  Um método alternativo de gestão pacífica e resolução de conflitos no 

ambiente escolar". Incluído no seminário de formação intitulado "Do Bullying Escolar às 

Relações Interpessoais Positivas".  

Tipo:  

Trata-se de uma apresentação específica de todo o seminário de formação, a primeira de 

todas as sessões após a parte introdutória deste seminário.  

Data:   

A apresentação, como parte integrante do seminário, foi realizada a 20 de Fevereiro de 2019. 

Objetivo da atividade:  

Esta apresentação, de acordo com o objetivo geral do evento, visava convidar professores, 

diretores de escolas de diferentes níveis de ensino (ensino primário ao secundário) numa 

discussão aberta e positiva, centrada nas características básicas e vantagens da mediação entre 

pares na comunidade escolar, no seu quadro legislativo e na forma como este processo 

(enquanto método alternativo de resolução de conflitos de forma pacífica) é geralmente 

implementado nas escolas. Além disso, o objetivo geral de todo o seminário era transmitir de 

forma abrangente informações úteis e partilhar conhecimentos em torno de questões críticas 

que com as quais as escolas têm lidado, tais como o bullying escolar, a prevenção de 

comportamentos agressivos no ambiente escolar, o significado das barreiras encontradas em 

mailto:daniieugenia@gmail.com
http://www.kmaked.gr/pekes/index.php/4pekes/syntonistes4
http://www.kmaked.gr/pekes/index.php/arthro/12-4o-pe-k-e-s/181-imerida-tou-4ou-pe-k-e-s-k-makedonias-sto-kilkis
http://www.kmaked.gr/pekes/index.php/arthro/12-4o-pe-k-e-s/181-imerida-tou-4ou-pe-k-e-s-k-makedonias-sto-kilkis
http://www.kmaked.gr/pekes/index.php/arthro/12-4o-pe-k-e-s/188-imerida-tou-4ou-pe-k-e-s-k-makedonias-sto-kilkis-gia-ton-sxoliko-ekfovismo
http://www.kmaked.gr/pekes/index.php/arthro/12-4o-pe-k-e-s/188-imerida-tou-4ou-pe-k-e-s-k-makedonias-sto-kilkis-gia-ton-sxoliko-ekfovismo
https://cutt.ly/pkjSr4E


 
 
 
 
 

 
   
 
 

tais incidentes, bem como o cultivo do respeito mútuo no que diz respeito à questão da 

diversidade. 

Público-alvo (beneficiários):  

Em todo o seminário e, como esperado, na apresentação como primeira sessão após a 

introdução, o público-alvo incluiu (no seio da escola) diretores (do sexo masculino ou do sexo 

feminino) e 1 educador (do sexo masculino ou do sexo feminino) de cada escola tanto do Ensino 

Primário como do Ensino Secundário da Unidade Regional de Kilkis (Macedónia Central). Após 

o seminário, todos os participantes agem no seu ambiente escolar como multiplicadores de 

conhecimentos que adquirem no seminário, com a esperança de o transmitirem (juntamente 

com quaisquer lições aprendidas durante o seminário e a sua experiência) aos seus alunos. 

Também deve ser mencionado que os estudantes da 5ª Escola Primária de Kilkis tiveram a 

oportunidade de participar como audiência, recebendo feedback útil ou colocando as suas 

questões relativas à resolução harmoniosa de conflitos que surgiram entre eles na comunidade 

escolar. Paralelamente, todos os participantes foram informados sobre os benefícios da 

mediação escolar relativamente a qualquer problema ou disputa que surgisse na sua vida 

escolar diária. 

Breve introdução:   

Este seminário e o conteúdo das suas sessões que foi apresentado ao público teve um carácter 

inovador, uma vez que se centraram no significado de valores essenciais (tais como o respeito 

mútuo e a tolerância, a integração igualitária, a resolução de conflitos sem violência) que 

podem influenciar em grande medida todas as pessoas da comunidade escolar, através de 

várias apresentações organizadas por uma parte dos educadores de diferentes disciplinas do 

ensino primário ao secundário. Além disso, o desafio que foi destacado foi o facto de nem todas 

as escolas, nesta Unidade Regional mas também em outras regiões locais da Grécia, 

promoverem iniciativas deste tipo para enriquecer cada vez mais as competências dos 

professores (como possíveis mediadores/conselheiros especializados) e dos estudantes (como 

possíveis mediadores entre pares).   

Por conseguinte, foi uma grande oportunidade tanto para os educadores como para os alunos 

participarem neste seminário inter-teórico para ouvir atentamente todas as discussões, colocar 

questões ou problemas críticos que possam enfrentar na sua escola e refletir sobre as suas 

próprias realidades. No que diz respeito à apresentação dedicada à "Mediação entre pares 

como método alternativo de gestão pacífica e resolução de conflitos...", que durou 

aproximadamente 30 minutos, foi dada aos participantes a oportunidade de saberem mais 

profundamente quais as competências e vantagens da mediação entre pares, onde e como 

pode ser implementada, o quadro legislativo por detrás deste processo, ao mesmo tempo que 

foram também informados sobre as opiniões de alguns estudantes sobre outro programa de 

mediação no qual já tinham participado ativamente. 

Localização / cobertura geográfica:  



 
 
 
 
 

 
   
 
 

O seminário educacional teve lugar no anfiteatro da 1ª Escola Secundária Profissional na cidade 

de Kilkis, na Periferia da Macedónia Central, na Grécia. Por esta razão, os diretores e 

educadores da Unidade Regional de Kilkis foram convidados a participar neste processo 

educativo. 

Abordagem metodológica:  

A metodologia deste seminário incluiu uma série de seis diferentes apresentações presenciais 

em sessões separadas e com um tema diferente discutido em cada sessão. Todas as 

apresentações planeadas foram igualmente organizadas e lecionado a professores do sexo 

feminino e masculino, para garantir a igualdade de género durante o seminário. Além disso, é 

de salientar que todo o processo foi participativo, uma vez que após a apresentação oficial de 

cada sessão e no decorrer do seminário houve a possibilidade da audiência discutir com os 

apresentadores, trocar opiniões, pensamentos, preocupações ou colocar questões críticas 

relativas à situação atual no seu ambiente escolar. 

Recursos necessários:  

Esta prática não exigiu recursos substanciais, pelo que pode ser implementada e adaptada a 

vários contextos socioeconómicos ou institucionais. Os recursos básicos necessários para todo 

o seminário incluem algumas infraestruturas básicas, tais como uma sala num ambiente 

escolar, bem como algumas ferramentas digitais básicas: um projetor, computadores ou 

computadores portáteis, etc. 

Duração:  

Com base na informação específica disponível encontrada através de fontes na internet sobre 

este seminário, a duração de todo o evento foi de cerca de duas horas e meia (das 11.00 às 

13.30, com pequenos desvios). 

Validação:  

Este seminário como atividade per si não pôde ser validado devido à sua natureza, uma vez que 

foi feito à medida, dedicado a um número específico de pessoas. Contudo, isto não significa 

que não pudesse ser divulgado como uma prática a outras unidades regionais como um bom 

paradigma para futuros seminários e formações. No entanto, a informação fornecida pela 

apresentação de todas as sessões incluía dados secundários previamente validados (baseados 

em pesquisa documental e revisão de literatura), especialmente na apresentação sobre a 

mediação entre pares, onde havia uma parte especial sobre a legislação da mediação nas 

escolas na Grécia. 

Impacto:    

Todas as informações fornecidas pelos organizadores do seminário deram um incentivo direto 

aos auditores sobre questões cruciais como os conflitos ou desacordos entre membros da 

comunidade escolar ou entre alunos, incluindo escolas de diferentes níveis de ensino. A 

utilização de métodos e instrumentos interativos (tais como vídeos, discussões abertas) 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 

também contribuiu para a promoção do pensamento crítico e das competências digitais do 

público, o que foi considerado um valor acrescentado essencial que foi adquirido por aqueles 

que assistiram a este seminário educativo. Este é particularmente o caso dos professores cujas 

escolas não têm este tipo de iniciativas e podem estar relativamente pouco familiarizadas com 

o conceito e a implementação da mediação educativa. 

Replicabilidade:  

Como explicado acima, tendo em conta os recursos limitados que esta atividade requer, existe 

um amplo potencial de replicação. Este tipo de apresentações pode ser concebido e realizado 

noutras escolas, bem como em ambientes fora da escola, tais como as universidades. Além 

disso, a possível replicação da atividade pode incluir a expansão do número do público-alvo 

(estudantes ou professores), alargando o foco do nível regional para o nível nacional através 

de sinergias com outros Centros Regionais de Planeamento Educativo, ou aumentando o 

número de oradores. 

1. Proprietário/Autor/Criador/Editor da Atividade 

Instituição:   ANTIGONE - "Centro de Informação e Documentação sobre Racismo, Ecologia, Paz 

e Não-Violência", com o apoio da Fundação HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG (Salónica, Grécia) 

País:  Grécia 

Posição e papel do contribuinte: Autores: Eirini Grigoriadou (psicólogo e educador em 

Antigone), Athanasia Telliou (cientista político e educador em Antigone) 

Endereço de e-mail: info@antigone.gr  

Website:  https://www.antigone.gr/en  

Fonte para o guia:  

 https://gr.boell.org/sites/default/files/odigos_sholikis_diamesolavisis_omilikon.pdf 

 https://gr.boell.org/el/2017/03/02/odigos-diamesolavisis-omilikon  

2. Visão geral da atividade  

Título da atividade:  

"Mediação escolar": Um roteiro para a resolução de conflitos na escola através da mediação 

de pares". 

Tipo:   

mailto:info@antigone.gr
https://www.antigone.gr/en
https://gr.boell.org/sites/default/files/odigos_sholikis_diamesolavisis_omilikon.pdf
https://gr.boell.org/el/2017/03/02/odigos-diamesolavisis-omilikon


 
 
 
 
 

 
   
 
 

Este roteiro/guia foi desenvolvido como um instrumento educativo para a prevenção e 

intervenção mais eficaz de qualquer desacordo ou conflito que surja no ambiente escolar. 

Data:   

Este guia foi publicado em 2016.  ISBN / DOI: 978-618-82604-1-2 

Objetivo da atividade:  

O objetivo deste roteiro é esclarecer os elementos essenciais do processo de mediação nas 

escolas, os seus objetivos primários, e o importante papel que todos os participantes (enquanto 

mediadores de pares) devem desempenhar nesse processo, através da ajuda de exercícios 

interativos e orientações, para a gestão pacífica dos problemas entre os estudantes, mas 

também num sentido lato, entre os intervenientes educativos. Inspirado por uma série de 

workshops de formação organizados pela Antigone desde 2013 ao abrigo do programa "Escolas 

para a Mudança" sobre questões de direitos humanos e o respeito pela diversidade nas escolas 

primárias e secundárias, este roteiro sobre mediação entre pares pretende dar um feedback 

útil a todos os membros da comunidade educativa e principalmente aos estudantes e 

professores, de modo a promover a valorização dos estudantes do sexo masculino e feminino 

para prevenir e lidar mais facilmente com vários possíveis incidentes de violência entre eles. 

Público-alvo (beneficiários):  

Este guia abrangente, teórico e prático, é dirigido a múltiplos beneficiários. O público primário 

são todos os estudantes (do sexo masculino e feminino) do ensino primário e secundário, bem 

como os seus educadores, uma vez que os últimos podem contribuir em grande medida para o 

comportamento positivo e empatia mútua nos primeiros através do cultivo de competências 

sociais e através de estratégias específicas que podem facilitar aos grupos-alvo lidar mais 

eficazmente com qualquer conflito dentro do ambiente escolar, mas também fora dele. No 

segundo nível, a prática pode beneficiar os pais dos alunos que experienciam a mediação 

escolar, pois são capazes de comunicar de uma forma mais aberta e amigável com os seus filhos 

sobre qualquer problema, preocupação ou conflito que surja na sua vida escolar através da 

comunicação e outras competências transversais que são praticadas através da mediação entre 

pares. 

Breve introdução:   

Infelizmente, na Grécia até agora, quaisquer esforços para a direção da gestão de conflitos no 

contexto escolar através da comunicação, compreensão e envolvimento mútuo das partes em 

conflito ainda são caracterizados pela fragmentação. Tem havido iniciativas valiosas que 

promovem a mediação escolar, mas estas continuam dispersas e descoordenadas. Como tal, 

falta uma abordagem holística que institucionalize a mediação de pares no sistema educativo 

grego. Este roteiro visou colmatar esta lacuna, oferecendo um guia abrangente e integrado que 

poderia ser adotado e adaptado por todas as escolas gregas, promovendo assim a mediação 

entre pares de uma forma mais coordenada.  



 
 
 
 
 

 
   
 
 

Localização / cobertura geográfica:  

Em termos de localização, o roteiro foi implementado através da operacionalização de um 

programa piloto em algumas escolas de Salónica (no Norte da Grécia). Mais especificamente, a 

cobertura geográfica abrangeu escolas no centro da cidade, como a 9ª Escola Primária de 

Salónica, mas também escolas secundárias nos subúrbios da cidade, como a 1ª Escola 

Secundária da região do Panorama e a 1ª Escola Secundária da região de Peraia. 

Abordagem metodológica:  

Metodologicamente falando, o roteiro pode ser decomposto em duas partes. A primeira parte 

refere-se ao quadro teórico, que implica as orientações normativas sobre mediação entre 

pares: os objetivos, o processo de mediação, e as partes em conflito. Baseia-se na investigação 

documental e na revisão da literatura, tal como foi conduzida pelos autores.   

A segunda parte da metodologia, inclui o roteiro com a componente prática, que inclui uma 

série de seis workshops e estudos de caso, que podem ser implementados por estudantes 

dentro do seu ambiente educativo. 

Recursos necessários:  

Em princípio, o desenvolvimento e a produção de um roteiro não requerem vastos recursos 

materiais ou infraestruturas. No entanto, é de notar que são necessários recursos humanos. 

Deve existir uma equipa de peritos, cientistas e/ou profissionais na área que será capaz de 

recolher e sintetizar a informação e criar o conteúdo do roteiro de uma forma legível.   

A nível operacional, tal como estipulado pelos autores, os workshops que visam implementar 

o roteiro na vida real, são necessários uma série de recursos básicos: uma sala de aula, 

autocolantes, lápis, papéis e marcadores. De acordo com o formato do workshop, podem existir 

algumas variações relativamente aos recursos exatos necessários. 

Duração:  

O roteiro foi publicado em 2016, mas em termos de duração o seu conteúdo não é restrito, 

uma vez que as escolas podem facilmente adotá-lo no futuro. Além disso, como mencionado 

anteriormente, a operacionalização do roteiro durou um ano letivo completo (2016-2017). 

Validação:  

As diretrizes e o conteúdo global do roteiro já tiveram a oportunidade de ser implementados 

na prática e validados no contexto da vida real. Em particular, o roteiro foi pilotado em três 

escolas diferentes: (i) a 9ª Escola Primária de Salónica, (ii) a 1ª Escola Secundária da região do 

Panorama, e (iii) a 3ª Escola da 1ª Escola Secundária da região de Peraia. Além disso, o facto de 

o roteiro ter sido testado em escolas que cobrem diferentes regiões e níveis educacionais 

(primário e secundário) ofereceu uma variedade de estudos de caso. 

Impacto:   

Como mencionado anteriormente, o roteiro já teve um impacto positivo através da sua 

aplicação inicial (2016-2017) em três estudos de caso. Contudo, o impacto do roteiro tornou-



 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 

se mais evidente no ano letivo seguinte (2017-2018), dado que mais dez escolas na área 

metropolitana de Salónica (tanto primárias como secundárias) implementaram uma série de 

workshops que se basearam no roteiro. De acordo com o relatório oficial sobre as atividades 

educativas sob Antigone para o ano letivo 2017-2018, houve um feedback muito positivo das 

escolas-piloto e dos estudantes participantes. Isto significa que o roteiro pode, na prática, 

oferecer um valor acrescentado nos ambientes escolares, tal como testado em vários contextos 

escolares.  

Fonte: file:///C:/Users/User/Downloads/apologismos_ekp_draseis2017-18_14-06-18.pdf  

Replicabilidade:  

Uma vez que o roteiro foi concebido como um quadro normativo geral e como diretrizes 

práticas que requerem recursos mínimos, a sua replicabilidade pode ser facilmente assegurada. 

O facto de até agora mais de 10 escolas terem lançado atividades com base no roteiro indica 

que o conteúdo deste último pode ser transferido e adotado por uma série de escolas, que 

abrangem escolas primárias, secundárias e experimentais. Quanto ao potencial de ampliação 

do roteiro, existe a possibilidade de as escolas secundárias a nível nacional poderem alavancar 

o conteúdo, especialmente porque os estudantes destas escolas enfrentam normalmente uma 

pressão e ansiedade mais elevadas devido aos exames de acesso à universidade. Além disso, 

os seminários do roteiro podem ser implementados em tempos de pandemia do Covid-19, 

graças aos poucos recursos necessários. Isto deve ser considerado como um valor acrescentado 

extra do roteiro. 

1. Proprietário/Autor/Criador/Editor da Atividade 

Instituição:  Resolve 

País:  Grécia 

Posição e papel do contribuinte: A equipa de mediadores (ou seja, o esforço coletivo) 

Endereço de e-mail: info@resolve.gr  

Website: http://en.resolve.gr/slider/resolve-and-school-peer-mediation-the-program-

mediation-everywhere-2/ 

2. Visão geral da atividade 

Título da atividade: Programa "MEDIAÇÃO EM TODO O LADO" 

Tipo:   

file:///C:/Users/User/Downloads/apologismos_ekp_draseis2017-18_14-06-18.pdf
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A atividade refere-se a um programa completo e integrado que foi concebido pela Empresa 

Civil "Resolve" para ajudar tanto as escolas privadas como públicas a incluir a mediação de 

pares nas suas estratégias educativas mais vastas. 

Data:   

O programa foi oficialmente lançado em 2015, e desde então está operacional. Até agora, o 

programa tem estado em curso há mais de cinco anos. 

Objetivo da atividade:  

O programa procura providenciar às escolas e professores conhecimento científico adicional 

valioso relacionado com o processo e princípios da mediação. O objetivo final é incorporar e 

consolidar a mediação entre pares nos currículos educacionais escolares através da promoção 

do diálogo e da resolução criativa de conflitos entre alunos, professores e pais gregos. 

Público-alvo (beneficiários):  

Tal como reconhecido pelo próprio programa, o público-alvo consiste numa variedade de 

combinações de interessados: (i) alunos (mediação entre pares); (ii) alunos e professores 

(mediação escolar), (iii) professores (mediação entre pares), (iv) pais e alunos (mediação intra-

familiar), (v) pais e professores (mediação escolar). 

Breve introdução:   

O ponto de partida da atividade é o reconhecimento de que até recentemente, na Grécia, os 

esforços dispersos das escolas e professores para promover a mediação entre pares eram feitos 

de uma forma empírica e não institucionalizada. O Programa RESOLVE "MEDIAÇÃO EM TODO 

O LADO" visa colmatar esta lacuna, dando um passo em frente: a premissa básica da iniciativa 

é que a integração da mediação entre pares deve ser plenamente incorporada numa estratégia 

educacional holística, na qual toda a comunidade escolar e os seus grupos de interessados (por 

exemplo, professores, alunos, pais e outros profissionais) estejam ativamente envolvidos. 

Localização / cobertura geográfica:  

As atividades do programa são implementadas em toda a Grécia, portanto a nível nacional. No 

entanto, o âmbito geográfico não é limitado apenas na Grécia, incluindo escolas e professores 

do estrangeiro. Além disso, cobre tanto escolas públicas como privadas. 

Abordagem metodológica:  

O programa "MEDIAÇÃO EM TODO O LADO" segue uma metodologia mista. Em primeiro lugar, 

inclui uma série de apresentações públicas sobre Mediação Escolar que têm tido grande 

sucesso com alunos, professores e pais. Em segundo lugar, o programa proporciona atividades 

de formação sobre competências de mediação escolar (entre pares) a professores de todos os 

níveis do sistema educativo a nível nacional. Como tal, a metodologia consiste num quadro 

teórico e em várias atividades práticas. 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

Recursos necessários:  

O recurso mais importante do programa são os recursos humanos. O programa está 

operacional através de uma equipa de peritos em mediação entre pares, que desenvolve, numa 

base ad hoc, competências de mediação escolar para a comunidade educativa. Relativamente 

aos serviços de apresentação sob os quais os formadores do programa fornecem orientações 

e informações gerais ao público-alvo, é necessária a infraestrutura audiovisual básica. 

Duração:  

Não há informação específica disponível sobre a duração de cada atividade realizada no âmbito 

do programa global. Contudo, a nível geral, a duração total do programa tem sido, até agora, 

superior a 5 anos. 

Validação:  

O programa já foi validado através da aplicação generalizada nas escolas em toda a Grécia ou 

no estrangeiro. Não estão disponíveis mais informações sobre o número exato de escolas ou 

intervenientes educativos que receberam os serviços do programa. 

Impacto:   

O impacto direto do programa é a contribuição para o desenvolvimento de capacidades tanto 

dos professores como dos alunos na mediação de pares. Em particular, o programa contribuiu 

para a criação de uma cultura de prevenção e resolução pacífica de conflitos, oferecendo aos 

professores novas competências que estão relacionadas: (i) a neutralidade, (ii) o processo de 

mediação, (iii) a promoção do diálogo criativo, (iv) e a comunicação não violenta. No entanto, 

é de salientar que o valor acrescentado do programa se refere apenas à formação de 

professores sobre como formar, por sua vez, os seus próprios estudantes/alunos, e não sobre 

como formar em geral outros adultos em mediação de pares. 

Replicabilidade:  

Uma vez que o programa não foi concebido para se enquadrar num contexto educacional 

específico (ou seja, dirige-se a todos os sistemas educativos), não existem restrições quanto ao 

seu potencial de replicação. Até agora, o programa foi concebido de modo a poder ser 

integrado tanto em escolas gregas como estrangeiras. Esta característica torna o programa 

muito flexível em termos de adoção. Além disso, os formadores do programa poderiam 

cooperar com os fornecedores públicos de ensino para promover a coordenação a nível 

nacional na mediação escolar e, por conseguinte, conseguir uma maior ampliação do programa. 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

1. Proprietário/Autor/Criador/Editor da Atividade 

Instituição:  3ª Escola Secundária Inferior de Rethymno (Ilha de Creta) 

País:  Grécia 

Posição e papel do contribuinte: A equipa coordenadora sobre a mediação da Escola (esforço 

coletivo dos professores da escola) 

Endereço de e-mail: 3gymreth@sch.gr  

Website: https://3gymreth.gr/archives/207636  

2. Visão geral da atividade 

Título da atividade:   

"MEDIAÇÃO ESCOLAR - construir pontes de comunicação" 

Tipo:   

Programa de Educação para a Saúde, que se enquadra na "Equipa de Apoio aos Estudantes e 

Soluções para o Bullying Escolar". 

Data:   

O Programa foi iniciado no ano letivo de 2018-2019 e está atualmente ativo. 

Objetivo da atividade:  

O programa é inspirado pelos princípios e objetivos da mediação escolar. Como tal, o objetivo 

central é a introdução e consolidação de práticas para resolver conflitos entre alunos de uma 

forma pacífica, sem recorrer a formas de violência. A escola implementa a atividade para 

ensinar os alunos a utilizar a mediação entre pares como alternativa à punição. Os alunos 

envolvidos num conflito devem aprender, como objetivo final, a resolver mutuamente os seus 

problemas e acordar, de boa-fé, num acordo comum que será subsequentemente registado no 

Acordo de Mediação. 

Público-alvo (beneficiários):  

O programa centra-se principalmente na mediação entre pares escolares, tal como estipulado 

pelos regulamentos oficiais da escola. Por conseguinte, o mediador é um aluno proposto pelos 

seus colegas de turma. Uma vez que os estudantes são os "protagonistas" em todo o processo, 

são considerados os beneficiários primários. No entanto, os professores também beneficiam 

do programa, uma vez que um professor é designado para desempenhar o papel de 

supervisor/coordenador para cada aluno mediador. 

Breve introdução:   

mailto:3gymreth@sch.gr
https://3gymreth.gr/archives/207636


 
 
 
 
 

 
   
 
 

O programa foi lançado tendo em conta os fenómenos e incidentes generalizados de 

intimidação psicológica e física e de violência nas escolas gregas. Compreendendo as múltiplas 

repercussões desta realidade, a 3ª Escola Secundária de Rethymno tinha decidido abordar 

progressivamente a violência escolar de uma forma concreta, pressionando assim a introduzir 

o conceito e práticas de mediação escolar como instituição formal dentro das estruturas 

educacionais. A mediação entre pares é um processo de resolução pacífica de conflitos e 

discussões, ao implicar o envolvimento mútuo das partes em conflito através da mediação de 

um ator externo e imparcial. O objetivo final é alcançar uma solução de comum acordo entre 

as partes em conflito, que seja duradoura e, portanto, sustentável. Esta é precisamente a ideia 

que a escola de Rethymno tenta alcançar: pratica a mediação de pares de forma sistemática, 

atribuindo a um mediador externo e imparcial, que é um aluno da escola, a tarefa de ajudar os 

seus colegas em conflito a alcançar soluções pacíficas. 

Localização / cobertura geográfica:  

A cobertura geográfica é limitada uma vez que o programa é implementado apenas dentro de 

uma única unidade escolar. 

Abordagem metodológica:  

A implementação da mediação entre pares assume várias formas. Em primeiro lugar, os alunos 

são formados pelos respetivos professores sobre o conceito de mediação entre pares através 

de uma série de práticas experimentais. A formação é feita através de: (i) dramatização, (ii) 

técnicas performativas e (iii) roleplay. Através deste processo, os alunos ganham uma série de 

soft skills: (i) competências de comunicação, (ii) escuta ativa, (iii) empatia, (iv) reconhecimento 

de emoções, e (v) controlo de conflitos e raiva.   

Todos os estudantes envolvidos participam do processo em pé de igualdade, 

independentemente do seu sexo, origem étnica ou estatuto socioeconómico. Todas as vozes e 

perspetivas são tomadas em consideração, mesmo que nem todos os alunos tenham estado 

envolvidos no conflito ou confronto inicial. O aluno que assumiu o papel de mediador de pares, 

com a supervisão do professor-coordenador, junta todos os argumentos e ajuda as partes a 

chegar a um acordo. O acordo é então assinado e formalizado através do chamado "Acordo de 

Mediação". 

Recursos necessários:  

Em princípio, o programa não é intensivo em termos de recursos. Dado que todo o processo é 

feito através de formação baseada em atividades interativas e roleplay, o requisito mais 

importante é ter uma equipa de professores formados que orientem os estudantes. Contudo, 

se os professores não estiverem disponíveis para desempenhar esta tarefa, poderão ser 

necessários recursos humanos externos, tais como psicólogos ou conselheiros escolares. Além 

disso, poderão ser utilizadas ferramentas digitais para a execução da formação interativa, 

especialmente no contexto do ensino à distância devido à pandemia. 

Duração:  



 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 

O programa é um processo contínuo que se estende por todo o ano escolar. A duração de cada 

atividade que está incluída no programa varia. Em geral, as atividades são implementadas 

durante o horário escolar oficial. 

Validação:  

Uma vez que o programa já está totalmente operacional num contexto escolar da vida real, foi 

validado muitas vezes. Por outras palavras, o programa não é apenas uma orientação teórica, 

ainda que se baseie em premissas teóricas, mas tem uma dimensão fortemente prática. Já se 

registaram resultados concretos na escola de Rethymno, pelo que o programa pode ser 

considerado validado. No entanto, resta saber se o programa pode, com a sua forma atual, ser 

validado noutros contextos educativos ou noutros países/regiões. 

Impacto:   

O programa resultou numa série de impactos positivos. Em particular, tem sido observado 

pelos professores das escolas que houve progressos importantes nos seguintes aspetos: 

 As taxas de incidentes de bullying e violência escolar, bem como as taxas de expulsão de 

estudantes como punição desceram.  

 Foi desenvolvida uma nova estratégia para a gestão de futuros incidentes de violência. 

 Observou-se que a vontade dos estudantes de resolverem de forma pacífica os seus 

conflitos e desentendimentos aumentou.  

 O sentido de justiça, segurança e igualdade tem sido difundido entre os estudantes.  

 Em geral, a escola conseguiu desenvolver normas e competências em matéria de 

cooperação, respeito mútuo e autoconfiança. 

Replicabilidade: 

O programa tem potencial para ser replicado por outras escolas secundárias em toda a Grécia, 

ou mesmo noutros níveis de ensino (por exemplo, escolas primárias, escolas secundárias, etc.), 

com as modificações e adaptações necessárias, uma vez que, tal como explicado acima, não 

requer vastos recursos.  

Em termos de aumento de escala, o programa poderia ser ainda melhorado através da 

introdução mais sistemática de ferramentas adicionais, tais como ferramentas de desempenho 

on-line/digital, workshops interativos, envolvimento dos pais, bem como atividades de 

intercâmbio de conhecimentos com outras escolas que enfrentam os mesmos 

desafios/problemas (quer na Grécia, quer do estrangeiro). 

1. Proprietário/Autor/Criador/Editor da Atividade 

Instituição: EUDEC Grécia (capítulo regional da EUDEC - Comunidade Europeia de Educação 

Democrática). Para mais informações, consulte por favor o website:  https://www.eudec.gr/en/  

https://www.eudec.gr/en/


 
 
 
 
 

 
   
 
 

País:  Grécia 

Posição e papel do contribuinte: Organização sem fins lucrativos que trabalha em toda a 

Europa para a promoção da democracia na educação 

Endereço de e-mail: sympraxis.eudec@gmail.com  

Website:   

https://cutt.ly/PkRt9lO (site oficial)  

https://www.facebook.com/SympraxisEudec/ (página de Facebook do Sympraxis Team) 

https://cutt.ly/Dkb4g5M  (informação oficial) 

2. Visão geral da atividade  

Título da atividade:   

Equipa Sympraxis para a Democracia na Escola (Em grego: "Σύμπραξη σχολείων για τη τη 

Δημοκρατία στην Εκπαίδευση") 

Tipo:   

Sympraxis é uma iniciativa inovadora de educação que foi concebida pela EUDEC na Grécia em 

cooperação com um grupo de educadores gregos que colocaram como ponto de referência 

comum a aplicação a longo prazo de técnicas e valores democráticos nas escolas gregas. Dando 

ênfase a métodos de ensino inovadores e práticas experimentais, a iniciativa tem uma 

abordagem centrada no aluno para a promoção da aprendizagem cooperativa entre os 

estudantes, a mudança da realidade escolar e a coexistência pacífica dos estudantes com os 

seus colegas de turma e outros intervenientes educativos (professores, diretores, pais). 

Data:   

O ponto de partida foi em 2018, quando a EUDEC na Grécia (que é apoiada pela EUDEC 

europeia) lançou o Projeto Sympraxis como uma ação inovadora na educação do setor público. 

Objetivo da atividade:  

O principal objetivo desta ação é difundir a filosofia e as técnicas necessárias da Educação 

Democrática nas escolas públicas gregas, permitindo o intercâmbio de opiniões, 

conhecimentos, práticas e preocupações entre as Escolas Democráticas do EUDEC e as Escolas 

interessadas em aplicar efetivamente a educação democrática na Grécia. Especificamente, esta 

iniciativa pretende facilitar o cultivo de uma cultura escolar baseada nos valores de respeito 

mútuo, cocriação, inclusão, bem como no desenvolvimento do pensamento crítico e no 

aumento da consciência entre os estudantes. Espera-se que os objetivos em termos de 

melhores conhecimentos, competências e atitudes construídas sobre valores democráticos 

sejam alcançados dentro do ambiente escolar, para que todos os alunos possam adquirir 

ferramentas essenciais e competências transversais quer através de práticas conjuntas na sua 

sala de aula, quer através de ações interativas num ambiente mais aberto. O professor tem um 

mailto:sympraxis.eudec@gmail.com
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papel central como "facilitador" e "mediador" pacífico e coordenador em todas as atividades 

planeadas e participa igualmente na co-criação de uma vida escolar harmoniosa e democrática. 

Em paralelo, o professor é responsável por ajudar todos os alunos a partilharem as suas ideias, 

preocupações ou problemas que possam ter com outro colega ou, em geral, na sua realidade 

escolar, promovendo de tal forma o direito da criança a expressar livremente as suas 

considerações e sentimentos. 

Público-alvo (beneficiários):  

Os principais beneficiários são os alunos que participam em várias equipas (Círculo de Diálogo, 

Equipa de Gestão de Conflitos e participação na Aula ou Assembleia Escolar) para discutir e 

partilhar, sob a coordenação do seu professor, com os seus colegas de turma quaisquer 

potenciais problemas, preocupações ou pensamentos relacionados com a sua vida escolar. 

Simultaneamente, o educador que tem o papel de facilitador nas atividades conjuntas destas 

equipas é também considerado um beneficiário, uma vez que funciona como um agente de 

mudança na transformação da sua sala de aula num ambiente aberto e democrático, 

transmitindo um sentido de respeito, neutralidade e confiança em todos os processos que têm 

lugar em benefício de cada escola pública. Através do exercício de competências essenciais 

(autenticidade, honestidade, vontade de ouvir os alunos e ajudá-los em qualquer situação 

complicada), o professor tem a oportunidade de ser parte integrante da iniciativa. Como tal, 

cria um ambiente seguro em qualquer contexto com o qual esteja relacionado e encoraja cada 

criança ou adolescente a coexistir pacificamente com outros alunos e outros membros da 

comunidade educativa. Além disso, o educador tem o privilégio, como beneficiário, de exercer 

a autocrítica e refletir a curto prazo os resultados produzidos pelos métodos de ensino que 

aplicou, com o objetivo de os melhorar através de discussões paralelas com outros colegas ou 

sugerir novos métodos educativos após deliberação pessoal, observação e investigação que 

possam ser úteis para a sua sala de aula. 

Breve introdução:   

A equipa Sympraxis foi inicialmente desenvolvida para gerar uma mudança positiva nas escolas 

públicas gregas relativamente à forma como os estudantes interagem entre si e à atitude que 

adotaram como cidadãos e como colegas de turma. Mais especificamente, esta ação tenta 

inserir na vida escolar valores democráticos através de métodos educativos diretos para 

transformar o estilo e a realidade escolar tradicional num ambiente democrático e inovador. 

Este ambiente educativo aberto e amigável consiste em alunos responsáveis - colocados no 

epicentro da ação para usar a sua voz em todas as questões relacionadas com a sua vida escolar 

- e com professores cooperativos e menos autoritários para co-criar, numa base de igualdade, 

estruturas transparentes e eficazes no campo da educação. O principal desafio que esta ação 

inovadora pretende enfrentar com sucesso é dar uma identidade alternativa e democrática à 

realidade escolar de uma forma mais direta, dando a oportunidade a todos os membros da 

comunidade escolar (dando prioridade aos alunos) de participarem na tomada de decisão sobre 

o funcionamento da sua escola. Todo o processo é realizado de forma a evitar cada forma de 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

violência e concentra-se ao mesmo tempo em técnicas específicas de facilitação, que se 

baseiam na importância do diálogo e na gestão de conflitos para a consolidação da sala de aula 

"democrática" na escola. 

Localização / cobertura geográfica:  

As técnicas e ações educativas organizadas por esta iniciativa podem ser utilizadas por todas as 

escolas em toda a Grécia, tanto no ensino primário como no secundário. 

Abordagem metodológica:  

A metodologia das atividades que estão indiretamente relacionadas com o conceito de 

mediação escolar - embora o termo "mediação" não seja referido como tal - está dividida em 

quatro técnicas básicas. A primeira técnica é o Círculo de Diálogo, através do qual cada 

estudante e adulto partilham as suas experiências e sentimentos, os seus planos, e a forma 

como enfrentam problemas com outros estudantes. A segunda técnica é a prática de reunir 

todos os alunos da sala de aula para a resolução de conflitos: Assembleia de Estudantes para a 

Gestão de Conflitos. Sob esta técnica, os problemas que não foram abordados durante o Círculo 

são trazidos à superfície. Os estudantes que se sentem marginalizados ou tratados 

injustamente procuram a ajuda dos seus pares para encontrarem coletivamente soluções. 

Todas as partes em conflito são envolvidas sob um espírito de respeito mútuo, com o objetivo 

de alcançar uma justiça restaurativa. A terceira técnica prevê o papel do educador como 

intermediário, que encoraja todos os estudantes a expressarem a sua voz e preocupações. Por 

outras palavras, o educador ajuda todos a envolverem-se numa base de igualdade. A técnica 

básica final é a Assembleia Geral da Escola, na qual todos os estudantes de todas as turmas 

estão envolvidos. O objetivo é discutir problemas e incidência de violência que são gerais a 

todas as turmas, e assim os alunos compreendem e praticam os valores da tolerância e do 

respeito mútuo. Aprendem também a tornar-se membros ativos da comunidade escolar. 

Outras atividades realizadas no âmbito da iniciativa incluem workshops educacionais, recolha 

de boas práticas nos meios de comunicação, seminários e palestras. 

Recursos necessários:  

Os recursos essenciais necessários para a implementação de atividades são as ferramentas 

digitais. Isto foi particularmente importante durante a pandemia da COVID-19. Os recursos 

humanos são também bastante importantes, uma vez que, para implementar oficinas ou 

técnicas específicas como o Círculo de Diálogo, podem ser necessários peritos (tais como 

consultores sociais, psicólogos, etc.) a fim de oferecer uma visão e orientação inestimáveis em 

circunstâncias difíceis ou problemas imprevisíveis. 

Duração:  

A duração de cada atividade varia, de acordo com a natureza e as características da atividade. 

Por exemplo, um workshop online aberto pode durar cerca de duas horas, enquanto atividades 

práticas como a Assembleia de Turma para a Gestão de Conflitos podem durar algumas horas 

durante o horário escolar oficial. 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 

 

Validação:  

Esta ação educativa foi validada em primeiro lugar pelo Institute of Education Policy (IEP), que 

faz parte do Ministério Grego da Educação e dos Assuntos Religiosos. Além disso, todos os 

métodos democráticos cuja implementação está planeada tornam-se automaticamente 

validados, uma vez que são praticamente aplicados e co-organizados entre o educador 

responsável e os seus alunos da sala de aula. Por conseguinte, esta prática implica tanto os 

aspetos teóricos como a aplicação prática (presencial ou virtual) dentro da sala de aula ou 

noutro espaço adaptado ao ambiente educativo. 

Impacto:   

A iniciativa conseguiu criar uma comunidade alinhada vibrante, que funciona como base central 

para uma maior expansão em todo o país. Por exemplo, é indicativo que o seu canal online no 

Facebook, tenha quase 2.000 seguidores/subscritores. A este respeito, a iniciativa conseguiu 

reunir todos os membros da comunidade educativa (por exemplo, professores, estudantes, 

pais). Outro impacto é a produção de bens tangíveis, tais como diretrizes e instruções em 

documentos imprimíveis e acessíveis, que outras escolas podem utilizar para absorverem os 

resultados das atividades da iniciativa. 

Replicabilidade:  

Esta iniciativa (Equipa Sympraxis) foi concebida para escolas públicas a nível do ensino primário 

ao secundário. Dados os seus resultados eficazes e a sua dinâmica na transformação da sala de 

aula num lugar democrático e equilibrado em que o respeito mútuo e a cooperação são 

dominantes entre os estudantes, mas também entre estudantes e outros membros da 

comunidade educativa, esta experiência poderia ser facilmente replicável também para as 

escolas gregas privadas. Além disso, a criação de uma futura sinergia entre escolas públicas e 

privadas sob tal iniciativa, incorporando valores democráticos e eliminando todo o tipo de 

violência no ambiente escolar, seria uma grande oportunidade tanto para os estudantes como 

para os professores de todos os níveis de ensino. A vantagem básica em tal sugestão é que 

todos os participantes de uma determinada escola podem partilhar conhecimentos e trocar 

opiniões sobre o significado e progresso da sua sala de aula democrática com as partes 

interessadas de outra escola, tendo como base comum o desenvolvimento de competências 

transversais para a resolução de disputas e coexistência pacífica para todos os membros da 

comunidade educativa. Finalmente, outra proposta para a ampliação desta ação é a de divulgar 

as suas atividades no estrangeiro, concentrando-se em iniciativas democráticas conjuntas que 

a escola privada ou pública na Europa possa ter lançado e estabelecendo uma cooperação 

estável em benefício de todos os estudantes, não só com alunos do seu país mas também com 

cidadãos europeus. 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

1. Proprietário/Autor/Criador/Editor da Atividade 

Instituição:    Instituto de Apoio à Criança - IAC  

País:  Portugal 

Posição e papel do contribuinte: Coordenador do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família 

(GAAF) 

Endereço de e-mail: -- 

Website:  https://iacrianca.pt/ 

2. Visão geral da atividade 

Título da atividade:   

Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF)  

Tipo:   

GAAF é um gabinete de Intervenção com estudantes, escola, família e comunidade e consiste 

numa metodologia do IAC - Instituto de Apoio à Criança dentro do sector de SOS Criança e 

Mediação Escolar. GAAF é um instrumento de Mediação Escolar e foi constituído através de um 

protocolo de cooperação entre o Grupo Escolar de Coruche e a IAC. A IAC, através do seu sector 

SOS Criança e Mediação Escolar, supervisiona, monitoriza e avalia as atividades do GAAF. 

Data:   

O projeto-piloto foi implementado em 1997. 

Objetivo da atividade:  

Os objetivos gerais são: promover condições psicopedagógicas que contribuam para a 

consolidação do sucesso escolar das crianças / jovens; diminuir e prevenir situações de risco; 

promover a inter-relação entre os vários atores (família / escola / comunidade) como agentes 

participantes no processo de desenvolvimento socioeducativo. Os objetivos específicos 

incluem: promover o desenvolvimento das capacidades pessoais e sociais do aluno; contribuir 

para a reflexão e implementação do projeto de vida do aluno; prevenir situações de abandono 

escolar e absentismo; fomentar o trabalho articulado entre os serviços da comunidade escolar. 

Público-alvo (beneficiários):  

Os beneficiários incluem toda a comunidade educativa (estudantes, pais/educadores, 

comunidade educativa). A abordagem GAAF inclui a monitorização da criança/jovem e da 

família, que são levadas a cabo num contexto informal ou formal. Os GAAF são compostos por 

uma equipa multidisciplinar (professores, psicólogos, assistentes sociais, entre outros) que 

permite o aumento de redes profissionais, mantendo um contacto próximo com profissionais 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

de várias áreas, bem como a procura de contactos e apoio social a partir de casos redirecionados 

que possam exceder a sua capacidade de intervenção. As partes interessadas incluem todos os 

parceiros comunitários (Instituições Privadas de Solidariedade Social, Associações na área da 

Saúde, Serviços Sociais e Judiciários, etc.) 

Breve introdução:   

O Projeto GAAF intervém durante o ano letivo e concentra-se na sensibilização, diagnóstico, 

encaminhamento e acompanhamento de crianças, adolescentes e jovens com percursos sociais 

e psicológicos/ pedagógicos de risco. O GAAF também se concentra na sensibilização, 

monitorização e formação de professores e de pessoal não docente. O contexto abordado pelo 

GAAF é a situação social vulnerável e todas as situações de risco (abandono escolar e 

absentismo, insucesso escolar, comportamentos desviantes variados). As atividades realizadas 

incluem a formação de técnicos; apoio e acompanhamento das situações assinaladas pela GAAF; 

supervisão das diferentes ações promovidas pela GAAF; implementação dos instrumentos de 

Mediação Escolar; sensibilização dos vários atores comunitários em situações problemáticas; 

colaboração com instituições comunitárias na realização de atividades. Presta também cuidados 

Psicológicos e Sociais a crianças e famílias, objeto de intervenção de técnicos da SOS Criança e 

do Pólo de Coimbra em situações que não encontram resposta ao nível da comunidade local. 

Integra e apoia a realização de trabalhos académicos, publicação de artigos e participação em 

seminários e encontros de reflexão sobre estes problemas. 

Localização / cobertura geográfica:  

Portugal Continental. 

Abordagem metodológica:  

GAAF utiliza uma metodologia de abordagem individual, apoiada por um clima de confiança 

entre técnicos e estudantes, e uma articulação de trabalho entre os diferentes serviços de apoio 

da escola e parceiros comunitários. Na intervenção do GAAF há mediadores (técnicos, 

professores) de várias áreas de formação. É importante que o profissional tenha um perfil que 

esteja relacionado com o tipo de trabalho e público-alvo. A metodologia utilizada pela GAAF 

envolve a abordagem e o acompanhamento da criança/jovem e da família, estabelecendo uma 

relação empática e de confiança. Os fatores-chave de sucesso da prática foram identificados no 

projeto-piloto, tendo a intervenção evoluído de acordo com as mudanças sociais ocorridas nas 

últimas duas décadas. 

Recursos necessários:  

Uma boa gestão nas escolas e uma equipa multidisciplinar são considerados os pilares do 

sucesso. Os principais desafios são os constrangimentos financeiros para a contratação da 

equipa técnica. 

Duração:  

A duração é um ano letivo. 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 

 

Validação:  

É realizada regularmente uma avaliação da gestão da escola. Além disso, é elaborado 

anualmente um Relatório da Rede GAAF pelo coordenador GAAF e apresentado ao Ministério 

da Educação e Segurança Social. Todos os anos é desenvolvida uma avaliação de impacto no 

início do ano letivo. Os resultados são analisados, e a recomendação é tida em conta no ano 

letivo seguinte. 

Impacto:   

Os resultados obtidos nos relatórios anuais têm indiciado o GAAF como uma boa prática em 

termos de resolução de problemas, com uma taxa de sucesso que ronda os 60%. 

Replicabilidade:  

Existe um grande potencial de replicabilidade. As condições necessárias são uma equipa 

multidisciplinar com técnicos das áreas de humanidades, capazes de intervir com 

crianças/jovens, famílias e comunidades em contextos escolares. 

 

1. Proprietário/Autor/Criador/Editor da Atividade 

Instituição:   EPIS - Empresários Pela Inclusão Social  

País:  Portugal 

Posição e papel do contribuinte: -- 

Endereço de e-mail: -- 

Website:   https://www.epis.pt/homepage 

2. Visão geral da atividade  

Título da atividade:  

Mediadores para o Sucesso Escolar  

Tipo:   

Programa 

Data:   

Foi introduzido em 2007. 

Objetivo da atividade:  



 
 
 
 
 

 
   
 
 

O programa tem como alvo os alunos adolescentes sem aproveitamento escolar e o objetivo é 

que estes alcancem o sucesso escolar de modo a evitar o abandono escolar precoce e motivá-

los a completar os 12 anos de escolaridade obrigatória em Portugal. O objetivo é que os jovens 

adquiram competências que lhes permitam responder de forma flexível aos desafios 

económicos, sociais e tecnológicos do século XXI e que tenham mais probabilidades de ter uma 

vida próspera, saudável e feliz e de capacitar os adolescentes através de competências 

transversais, centrando-se na motivação para a aprendizagem, interação entre pares e 

monitorização sistemática do aproveitamento. Os mediadores trabalham com aspetos dos 

alunos tais como: crenças e valores relacionados com a escola; comportamento, auto-regulação 

da atenção e problemas de controlo de impulsos; auto-conceito e investimento na escola; 

relação com os pares (aceitação / rejeição social); relação com professores e figuras de 

autoridade; resolução de problemas e resistência à mudança. 

Público-alvo (beneficiários):  

O público-alvo são adolescentes (12-18 anos) em risco de abandono escolar precoce (AEP) para 

o sucesso escolar e de não atingir os 12 anos de escolaridade.   

Os principais intervenientes da EPIS são o Ministério da Educação, mais de 26 municípios de 

Portugal (incluindo os Açores), pelo menos 135 escolas a nível nacional, 105 mediadores a tempo 

inteiro e cerca de 490 voluntários destes parceiros. 

Breve introdução:   

"Mediadores para o sucesso escolar" é um programa de intervenção centrado na capacitação de 

adolescentes (12-18 anos de idade) em risco de AEP para o sucesso escolar e na obtenção de 12 

anos de escolaridade. O programa é promovido pela EPIS - Empresários Pela Inclusão Social e 

outros associados empresariais. "Mediadores para o sucesso escolar" é considerado o programa 

principal da EPIS. EPIS é uma ONG de financiamento privado, criada em 2006, após "um apelo à 

inclusão social" do Presidente da República Portuguesa centrado no desenvolvimento, incubação 

e internalização de novas metodologias para promover o sucesso escolar, a qualidade dos 

sistemas de educação e formação, a empregabilidade e inserção profissional dos jovens. 

Localização / cobertura geográfica:  

Em 2018, o programa cobriu 258 estabelecimentos de ensino, distribuídos por 44 municípios do 

continente. Nos Açores, abrange escolas do Pico, São Miguel e Terceira. 

Abordagem metodológica:  

A abordagem metodológica do programa organiza-o em dois blocos: um sistema de sinalização 

de risco dos estudantes e um modelo de formação e capacitação dos estudantes, com análise 

funcional, plano de intervenção personalizado e técnicas de intervenção - abrangendo o meio 

familiar, escolar e territorial. O programa é implementado por mediadores, de preferência com 

um psicólogo ou um professor a tempo inteiro, que monitoriza cerca de 65 estudantes por ano. 

É implementado ao longo do ano letivo, com o apoio de professores universitários e uma equipa 

de coordenadores internos, que também controlam a qualidade dos processos. 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

Recursos necessários:  

O modelo de formação do EPIS requer mediadores a tempo inteiro que ajudem os estudantes a 

desenvolver competências transversais que reforcem as suas crenças, auto-estima, consciência 

(organização, responsabilidade, trabalho duro), abertura à experiência, extroversão, 

agradabilidade e estabilidade emocional). O modelo de intervenção EPIS prevê a utilização de 

um conjunto de estratégias e técnicas de natureza cognitiva e comportamental que podem ser 

utilizadas eficazmente no aconselhamento de estudantes considerados em risco médio de 

insucesso escolar. O programa inclui a melhoria das competências transversais destes 

estudantes com base na evidência de que estas competências preveem o sucesso na vida. Inclui 

também formação de professores em gestão de conflitos comportamentais e de sala de aula. 

Duração:  

O princípio metodológico deste programa acredita numa mudança do ciclo de vida e o programa 

destina-se a ser aplicado durante 2 a 3 anos. O trabalho individual começa com módulos de 

trabalho adequados, visando o desenvolvimento de planos personalizados de apoio e 

monitorização dos estudantes e da família. Nos dois anos seguintes, estes módulos são 

trabalhados individualmente ou em pequenos grupos. 

Validação:  

Em março de 2017, um estudo apresentado pelo Professor Pedro Martins - Queen Mary, 

Universidade de Londres, que se centrou em dados de 2015 a 2016, concluiu que os estudantes 

monitorizados no programa Mediadores para o sucesso escolar aumentam a probabilidade de 

não retenção em mais de 10% (http://qmulcgr.blogspot.pt/2017/05/cannon-cognitive-

interventions-improve.html). 

Impacto:   

Os resultados do programa são medidos através do aumento das taxas de sucesso escolar ano a 

ano, da melhoria e do aumento das boas notas (4's e 5's numa escala de 1 a 5), bem como de 

uma autoavaliação e avaliação da melhoria das competências não cognitivas. Os resultados mais 

recentes na melhoria das taxas de sucesso escolar dos alunos do programa são (Resumo do 

Programa EPIS, 2017): 

 2016/2017: 78% a 86%, num conjunto de 1834 estudantes (+ 7,4 pp)   

 2015/2016: 72% a 82%, num conjunto de 2451 estudantes (+ 9,5 pp)   

 2014/15: 60% a 74%, num conjunto de 1127 estudantes (+ 14,5 pp)   

 2013/14: 59% a 71%, num conjunto de 1541 estudantes (+ 12,2 pp) 

Replicabilidade:  

O site EPIS oferece roteiros de trabalho como um pacote de estratégias e técnicas de intervenção 

que podem ser úteis aos técnicos na área da educação como forma de aumentar a eficácia das 

suas intervenções com estudantes do 3º ciclo do ensino básico. Os guiões de intervenção estão 

disponíveis para três áreas (estudante, família, professores-escola), bem como uma secção com 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 

recomendações para o trabalho em rede, incluindo procedimentos-chave na mediação, 

identificação de recursos locais, identificação de necessidades e intervenção, entre outros. 

Todos os guiões de intervenção são descritos de acordo com uma estrutura descritiva particular: 

(pressupostos técnicos, objetivos, tipo de sessão, número de sessões, periodicidade, duração 

esperada, materiais, procedimento passo a passo, recomendações e contraindicações). 

1. Proprietário/Autor/Criador/Editor da Atividade 

Instituição:   Agrupamento de Escolas Lousada Oeste 

País:  Portugal 

Posição e papel do contribuinte: -- 

Endereço de e-mail: -- 

Website:  

http://www.lousadaoeste.org/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=4&Itemi

d=206 

2. Visão geral da atividade  

Título da atividade:  

República de Jovens  

Tipo:  Projeto 

Data:   

Projeto implementado desde 2016 (vencedor da 1ª Edição da Escola Amiga da Criança em 

2018). 

Objetivo da atividade:  

O principal objetivo é proporcionar as condições necessárias para a participação democrática 

efetiva dos estudantes nos vários campos da vida escolar, com base no conceito de uma 

República. Assim, a escola constitui um lugar onde o sentido cívico dos futuros cidadãos de uma 

democracia pode ser desenvolvido, através de regras elaboradas de acordo com princípios 

fundamentais - a Constituição, a lei orgânica básica e os direitos humanos - liberdade, igualdade, 

fraternidade.  

Os objetivos específicos incluem: desenvolver a capacidade de diálogo e de trabalho em 

cooperação com outros; contribuir para assegurar a participação genuína dos alunos nas 

decisões que lhes dizem respeito; desenvolver atitudes e valores nas diferentes dimensões da 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

cidadania; desenvolver a responsabilidade e a criatividade; permitir a descoberta de 

talentos/competências ou a sua procura; permitir o desenvolvimento de várias competências 

transversais; criar hábitos de trabalho em projeto. 

Público-alvo (beneficiários):  

Os beneficiários incluem todos os estudantes (1º, 2º e 3º ciclos, que correspondem em Portugal 

a todos os graus desde o 1º ao 12º). Os interessados são a Comunidade Educativa; Editora Leya; 

Câmara Municipal de Lousada. 

Breve introdução:   

O projeto foi criado como parte da implementação do Plano Nacional para a Promoção do 

Sucesso Escolar e visava combater a indisciplina, comportamentos desviantes e falta de sentido 

de pertença a uma comunidade.  

Pretende desafiar as escolas a construir numa dinâmica estruturada baseada no conceito de 

República de Jovens, onde o sentido cívico dos futuros cidadãos de uma democracia possa ser 

desenvolvido. Uma república de jovens, implementada na instituição escolar, define-se pela 

forma como os seus alunos participam nas decisões e objetivos propostos, e como descobrem a 

necessidade de cooperação para fazer um trabalho, para discutir um assunto importante, para 

decidir algo que vale a pena mudar e para desenvolver uma um projeto escolar. 

Localização / cobertura geográfica:  

Portugal, Região Norte, Lousada - Agrupamento de Escolas Lousada Oeste 

Abordagem metodológica:  

A abordagem curricular da educação para a cidadania pode assumir diferentes formas, tais como 

o desenvolvimento de projetos e atividades da sua iniciativa, em parceria com as famílias e 

entidades que intervêm neste contexto, no âmbito da relação entre a escola e a comunidade. 

Não sendo impostas como obrigatórias, é dada às escolas a possibilidade de decidir sobre a sua 

oferta como disciplina autónoma. No âmbito deste projeto, os alunos, em Assembleia de Turma, 

escolhem, negoceiam e organizam-se em Equipas de 5 a 8 elementos. A turma já não é 

representada pelo delegado tradicional e começa a ter como líderes os Guias de cada grupo 

formado e o seu representante e eleito pelos seus pares. O Comité de Guias é composto pelos 

Guias de Patrulha e diretor de turma e é um dos órgãos centrais da turma com funções, tais 

como: refletir sobre os problemas da turma e gerir os conflitos; orientar e formar continuamente 

os Guias; preocupar-se com o percurso escolar de cada aluno a fim de lhe proporcionar os meios 

para progredir; refletir sobre o trabalho desenvolvido pela turma nos vários projetos 

implementados; etc. 

Recursos necessários:  

Tempo semanal com o diretor da turma e os seus alunos, para o desenvolvimento do projeto e 

um auditório; Conselhos de Equipa/Grupos (de acordo com a faixa etária); Conselhos-Guia; 

Assembleias de Turma; Assembleias de Guias; Plenários de Guias e Conselhos de Projetos. 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 

 

Estruturas nucleares na condução e orientação de autonomia, bem como na gestão de conflitos 

e interesses, implementadas num horário escolar semanal que se chama Dimensão "Comunio". 

Os vários projetos desenvolvidos pelos alunos são outro recurso necessário. Os principais 

desafios incluem mudanças culturais e comportamentais, ciclos geracionais lentos e fragilidades 

a nível familiar. 

Duração:  

Durante o ano letivo. 

Validação:  

O Plenário de Guias, composto por todos os guias de turma, diretor da escola, coordenador do 

centro do projeto, coordenadores dos diretores de turma e presidente da Associação de 

Estudantes e presidido pelo diretor da escola, tem como principal objetivo discutir e ajustar as 

atividades e desafios do projeto. No entanto, não existe informação sobre a validação do projeto. 

Impacto:   

Não existe informação sobre validação e dados sobre o impacto do projeto. 

Replicabilidade:  

O projeto tem potencial de replicabilidade, utilizando a metodologia do projeto. 

1. Proprietário/Autor/Criador/Editor da Atividade 

Instituição:  ADESER II - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social da Marinha 

Grande 

País:  Portugal 

Posição e papel do contribuinte: -- 

Endereço de e-mail: -- 

Website:   https://adeser2ipss.wordpress.com/ 

2. Visão geral da atividade  

Título da atividade:  

ASAS - Projeto concertado de desenvolvimento de competências pessoais e sociais: Programa de 

Mediação de Conflitos no contexto escolar 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

Tipo:   

Projeto 

Data:  

2009 

Objetivo da atividade:  

O projeto ASAS tem como objetivos: promover o desenvolvimento de competências pessoais e 

sociais em crianças e famílias, reduzindo/inibindo comportamentos de risco; reforçar as 

competências parentais a fim de aumentar a capacidade de prevenção das famílias; reforçar os 

fatores de proteção nas crianças e jovens, aumentando a sua capacidade de evitar fatores de 

risco. 

Público-alvo (beneficiários):  

Os principais beneficiários são crianças dos 3 aos 18 anos, pais/educadores e professores. Os 

principais interessados foram o IDT - Instituto da Droga e da Toxicodependência e como parceiros 

o Centro de Saúde da Marinha Grande; a Comissão para a Proteção das Crianças e Jovens da 

Marinha Grande; PSP; Agrupamento Escolar Guilherme Stephens; Escola Secundária Pinhal do 

Rei; e a Junta de Freguesia da Marinha Grande. 

Breve introdução:   

O programa de Mediação de Conflitos no Contexto Escolar no âmbito do projeto ASAS teve uma 

abordagem global para a transformação de conflitos, centrando a sua intervenção no 

desenvolvimento de competências sociais e pessoais para gerir emoções e desenvolver uma 

comunicação eficaz. A intervenção teve três eixos de ação: 

1. oficinas de ocupação (para crianças dos 3 aos 5 anos, dos 6 aos 13 anos, dos 14 aos 18 

anos); 

2. workshops parentais (destinados a desenvolver competências parentais para lidar com 

situações de risco e promover competências de comunicação e negociação com os 

jovens);  

3. mediação escolar, em parceria com a Escola E/B 2/3 Guilherme Stephens e a Escola 

Secundária Pinhal do Rei.  

Localização / cobertura geográfica:  

Agrupamento Escolar Guilherme Stephens; Escola Secundária de Pinhal do Rei. 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 

Abordagem metodológica:  

O Programa de Mediação de Conflitos no Contexto Escolar desenvolvido no âmbito do projeto 

ASAS teve 4 fases de implementação, influenciado e baseado no "Programa nacional de 

Mediación Escolar - Orientaciones para el Diseño e Implementación de Proyectos" do Ministério 

da Educação e Tecnologia do Governo Argentino. 

 Primeira fase: Diagnóstico das necessidades (identificar os problemas específicos de cada 

uma das escolas)  

 Segunda fase: Sensibilização e formação (a equipa de mediadores promoveu sessões de 

informação e sensibilização com estudantes, professores, famílias e outros educadores, 

abertas à comunidade)  

 Terceira fase: seleção e formação de mediadores e implementação do programa  

 Quarta fase: avaliação do programa 

Recursos necessários:  

Equipa de mediadores, professores (como supervisores dos mediadores), uma equipa para 

formar professores e mediadores. 

Duração:  

Um ano letivo (o projeto foi interrompido após a 3ª fase). 

Validação:  

O Projeto ASAS terminou, e o Projeto de Mediação de Conflitos foi descontinuado na 3ª fase. O 

fim do financiamento do projeto impediu a sua continuidade. A seleção e formação de jovens 

mediadores foi concluída, mas as escolas ficaram responsáveis pela criação e implementação do 

gabinete de mediação.  Foi programado um inquérito dirigido à comunidade escolar para avaliar 

o impacto do programa na transformação do conflito no contexto escolar. No entanto, não há 

informações sobre a avaliação/validação do programa. 

Impacto:   

Não avaliado. 

Replicabilidade:  

O potencial de replicabilidade não é mencionado. Contudo, o artigo "ATAS do V Encontro do 

CIED - Escola e Comunidade" (CIED, 2012) explica com algum detalhe o que foi realizado em 

cada uma das etapas da metodologia do programa. 

1. Proprietário/Autor/Criador/Editor da Atividade 

Instituição:   Agrupamento de Escolas Paulo da Gama 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

País:  Portugal 

Posição e papel do contribuinte: -- 

Endereço de e-mail: -- 

Website:   http://www.aepg.pt/gab-int-pedagogica  

2. Visão geral da atividade  

Título da atividade: 

Gabinete de Intervenção Pedagógica (GIP) - Projeto de coadjuvação comportamental 

Tipo:  

Projeto/Prática 

Data:  

2013 

Objetivo da atividade: 

O objetivo geral do GIP é lidar com problemas diários e estabelecer estratégias de intervenção e 

combate à exclusão social, bem como proporcionar formação aos vários elementos da 

comunidade educativa e desenvolver um trabalho em parceria com todos eles. Os objetivos mais 

específicos incluem: reduzir o número de processos disciplinares; controlar a indisciplina; 

permitir a aquisição de competências sociais; ajudar o aluno a refletir sobre o seu 

comportamento; resolver situações de conflito de uma forma sustentável e duradoura; prevenir 

conflitos e violência; melhorar a integração dos alunos no contexto escolar; diagnosticar 

situações de violência escolar e apoiar os envolvidos através do diálogo; reduzir os efeitos do 

conflito e da violência no abandono escolar e no insucesso escolar; monitorizar o fenómeno da 

indisciplina; contribuir para melhorar o clima de aprendizagem na sala de aula; promover a vida 

em sociedade, a democracia e com responsabilidade. Um dos principais eixos de ação do GIP é o 

Projeto de Coadjuvação Comportamental que visa regular situações de indisciplina na sala de 

aula. 

Público-alvo (beneficiários): 

Alunos 

Breve introdução:  

O GIP, teve o seu início no ano letivo de 2013 e é um projeto que funciona, em conjunto com os 

órgãos pedagógicos e de gestão da escola, com o objetivo principal de orientar as crianças/jovens 

na procura da resolução dos seus problemas quotidianos e estabelecer estratégias de 

intervenção para combater a exclusão social dos estudantes e, consequentemente, reduzir as 

situações de indisciplina. O GIP surgiu em consequência do Programa TEIP - uma iniciativa 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

governamental, atualmente implementada em 136 agrupamentos de escolas e escolas não 

agrupadas que se situam em territórios económica e socialmente desfavorecidos, marcados pela 

pobreza e exclusão social, onde a violência, a indisciplina, o abandono escolar e o insucesso 

escolar se manifestam mais. O TEIP incentiva as escolas a incluir no seu Plano Plurianual de 

Melhoria estruturas educativas e de serviços (como é o caso do Gabinete de Intervenção 

Pedagógica - GIP). 

Localização / cobertura geográfica: 

A cobertura geográfica do TEIP é nacional com 136 agrupamentos de escolas e escolas não 

agrupadas localizadas em territórios económica e socialmente desfavorecidos. O GIP analisado 

no presente relatório corresponde ao Agrupamento de Escolas Paulo da Gama. 

Abordagem metodológica: 

O GIP no Agrupamento de Escolas Paulo da Gama está organizado em 4 eixos de ação: 

1. Assiduidade dos alunos 

 Induzir o estudante a refletir e esclarecer a situação e as atividades/tarefas de promoção 

de mudança; 

 Proceder à análise da tarefa definida pelo professor que encaminhou o aluno; 

 Monitorizar o desempenho da tarefa. 

2. Conduzir a coadjuvação comportamental na sala de aula 

 Ajudar o professor na resolução de situações problemáticas. 

3. Colaboração com professores e técnicos especializados 

 Solicitar a cooperação de professores e técnicos qualificados tendo em conta o perfil do 

estudante e a especificidade da situação. 

4. Promoção de sessões e/ou atividades de sensibilização promovidas no espaço escolar 

 Impulsionar ações e/ou atividades em parceria com a EPIS; 

 Criar uma carteira de estudantes mentores que colaborem ativamente na mudança das 

suas atitudes e valores para com os seus pares; 

Recursos necessários: 

Psicólogo para coordenar o projeto. 

Duração: 

Durante o ano letivo. 

Validação: 

Não há informações sobre a validação deste projeto. 

Impacto:  



 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 

1. Proprietário/Autor/Criador/Editor da Atividade 

Instituição: Centrul de Resurse Juridice 

País:  Roménia 

Posição e papel do contribuinte: Coordenador do projeto "Qualidade na educação através da 

mediação e práticas restaurativas". 

Endereço de e-mail:  office@crj.ro   

Website/recursos: 

http://www.crj.ro/antidiscriminare/proiecte-incheiate/calitate-ineducatie-prin-mediere-si-

practici-restaurative/noutati-calitate-in-educatie-prin-mediere-sipractici-restaurative/ 

 https://www.edumanager.ro/proiect-privind-aplicarea-medierii-si-practicilor-restaurative-

insituatii-de-violenta-in-scoli-la-final/ 

https://issuu.com/crjromania/docs/raport_de_studiu_final_37259_ http://www.crj.ro/cursuri-

de-formare-pentru-personalul-din-sistemul-de-educatie/  

2. Visão geral da atividade  

Título da atividade:  

Projeto "Qualidade na educação através de práticas de mediação e práticas restaurativas". 

O relatório GIP (2016/2017) apresenta o impacto da condução da coadjuvação comportamental 

na sala de aula, medindo a diferença entre o número de faltas disciplinares aplicadas antes e 

depois da entrada no projeto de coadjuvação comportamental.  

No ano de 2016/2017, 4 turmas foram incluídas neste projeto, representando uma diminuição 

de duas turmas em relação ao ano anterior. De acordo com o relatório, esta diminuição reflete o 

esforço feito para superar problemas comportamentais. O impacto do projeto reflete uma 

diferença de 64% entre o número de faltas disciplinares antes e depois da participação no 

projeto. 

Replicabilidade: 

Não existe informação sobre a reprodutibilidade do GIP. No entanto, a TEIP oferece informações 

nas suas Diretrizes para a Preparação do Plano de Melhoria Plurianual. 

http://www.crj.ro/antidiscriminare/proiecte-incheiate/calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/noutati-calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/
http://www.crj.ro/antidiscriminare/proiecte-incheiate/calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/noutati-calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/
http://www.crj.ro/antidiscriminare/proiecte-incheiate/calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/noutati-calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/
http://www.crj.ro/antidiscriminare/proiecte-incheiate/calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/noutati-calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/
http://www.crj.ro/antidiscriminare/proiecte-incheiate/calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/noutati-calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/
http://www.crj.ro/antidiscriminare/proiecte-incheiate/calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/noutati-calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/
http://www.crj.ro/antidiscriminare/proiecte-incheiate/calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/noutati-calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/
http://www.crj.ro/antidiscriminare/proiecte-incheiate/calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/noutati-calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/
http://www.crj.ro/antidiscriminare/proiecte-incheiate/calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/noutati-calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/
http://www.crj.ro/antidiscriminare/proiecte-incheiate/calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/noutati-calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/
http://www.crj.ro/antidiscriminare/proiecte-incheiate/calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/noutati-calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/
http://www.crj.ro/antidiscriminare/proiecte-incheiate/calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/noutati-calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/
http://www.crj.ro/antidiscriminare/proiecte-incheiate/calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/noutati-calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/
http://www.crj.ro/antidiscriminare/proiecte-incheiate/calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/noutati-calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/
http://www.crj.ro/antidiscriminare/proiecte-incheiate/calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/noutati-calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/
http://www.crj.ro/antidiscriminare/proiecte-incheiate/calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/noutati-calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/
http://www.crj.ro/antidiscriminare/proiecte-incheiate/calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/noutati-calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/
http://www.crj.ro/antidiscriminare/proiecte-incheiate/calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/noutati-calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/
http://www.crj.ro/antidiscriminare/proiecte-incheiate/calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/noutati-calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/
http://www.crj.ro/antidiscriminare/proiecte-incheiate/calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/noutati-calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/
http://www.crj.ro/antidiscriminare/proiecte-incheiate/calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/noutati-calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/
http://www.crj.ro/antidiscriminare/proiecte-incheiate/calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/noutati-calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/
http://www.crj.ro/antidiscriminare/proiecte-incheiate/calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/noutati-calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/
http://www.crj.ro/antidiscriminare/proiecte-incheiate/calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/noutati-calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/
http://www.crj.ro/antidiscriminare/proiecte-incheiate/calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/noutati-calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/
http://www.crj.ro/antidiscriminare/proiecte-incheiate/calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/noutati-calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/
http://www.crj.ro/antidiscriminare/proiecte-incheiate/calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/noutati-calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/
http://www.crj.ro/antidiscriminare/proiecte-incheiate/calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/noutati-calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/
http://www.crj.ro/antidiscriminare/proiecte-incheiate/calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/noutati-calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/
http://www.crj.ro/antidiscriminare/proiecte-incheiate/calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/noutati-calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/
http://www.crj.ro/antidiscriminare/proiecte-incheiate/calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/noutati-calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/
http://www.crj.ro/antidiscriminare/proiecte-incheiate/calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/noutati-calitate-in-educatie-prin-mediere-si-practici-restaurative/
https://issuu.com/crjromania/docs/raport_de_studiu_final_37259_
https://issuu.com/crjromania/docs/raport_de_studiu_final_37259_


 
 
 
 
 

 
   
 
 

Tipo:  

Projeto europeu sobre educação e práticas restaurativas. O projeto "Qualidade na educação 

através da mediação e práticas restaurativas" é co-financiado pelo Fundo Social Europeu através 

do Programa Operacional Sectorial Desenvolvimento de Recursos Humanos 2007 - 2013 em 

parceria com o Ministério da Educação, Investigação, Juventude e Desporto. 

Data: 

 O projeto foi implementado entre Novembro de 2010 e Outubro de 2012. 

Objetivo da atividade:  

O projeto visa desenvolver as competências dos participantes (professores, educadores, 

inspetores escolares) para responder adequadamente aos conflitos e violência nas escolas, bem 

como promover e estabelecer um clima harmonioso de coexistência na educação, baseado na 

valorização da diversidade, anti-discriminação e igualdade de oportunidades, comunicação, 

consulta e participação. As atividades incluídas no projeto visavam proporcionar aos professores 

o acesso à educação e formação inicial. Além disso, uma das atividades do projeto centrou-se 

na realização de um estudo sobre desenvolvimentos na área da manifestação e combate à 

violência nas escolas da região de Bucareste, com recomendações de ação e formulação de 

propostas na área das políticas educativas. 

Público-alvo (beneficiários): 

Diretores, membros dos Conselhos de Administração, conselheiros escolares e estudantes das 

unidades educativas pré-universitárias localizadas na região de Bucharest-Ilfov, médicos, pais e 

inspetores escolares, representantes do Ministério da Educação e Investigação. 

Breve introdução:   

Um estudo conduzido pela Organização Mundial de Saúde em 2007 mostrou que as escolas na 

Roménia ocupam o segundo lugar numa classificação que inclui 37 países em termos de 

violência. Mais de 70% dos estudantes romenos admitem que têm medo do comportamento 

agressivo dos seus colegas de turma.  Mais de 4.000 casos de violência, consumo de álcool, 

discriminação e roubo foram registados em 2011, entre Março e Maio nas escolas romenas, de 

acordo com informações divulgadas pelo MECTS no início de Junho.  

Neste projeto, a ênfase é colocada nas práticas restaurativas e de mediação como modelos para 

a resolução de conflitos na escola.  As práticas restaurativas e a mediação são modelos de 

intervenção através dos quais as pessoas envolvidas ou afetadas por conflitos se encontram 

para analisar problemas, expressar as suas opiniões e necessidades, a fim de encontrarem em 

conjunto as melhores soluções para a resolução de conflitos e para a reparação dos efeitos 

secundários dos conflitos.   



 
 
 
 
 

 
   
 
 

Durante dois anos, através deste projeto, uma rede de 12 unidades educativas da região de 

Bucharest-Ilfov aplicou de forma experiencial práticas de mediação e restaurativas como 

métodos de intervenção em situações de conflito e violência. 

Localização / cobertura geográfica:  

 Bucuresti, Ilfov 

Abordagem metodológica:  

O projeto contribuiu para a promoção de novos métodos de intervenção em situações de 

conflito e violência escolar, para o aumento da informação sobre práticas europeias no domínio 

da prevenção e combate à violência e conflitos nas escolas, bem como para o desenvolvimento 

de serviços de aconselhamento e mediação nas escolas. O projeto consistiu numa série de 

cursos para estudantes sobre temas como:  

 Igualdade de oportunidades e não discriminação  

 Gestão de conflitos de uma forma restaurativa  

 Diversidade e coesão social  

 Comunicação e liderança  

 Desenvolvimento sustentável e cidadania ativa  

A formação destinada a professores serviu para desenvolver as competências dos participantes 

a fim de responder adequadamente a situações de conflito e violência em instituições 

educacionais. A transferência de competências europeias através de formadores no Reino 

Unido, permitiu aos participantes conhecer e compreender os benefícios de abordar situações 

de conflito através de práticas de mediação e restaurativas, em comparação com a abordagem 

centrada em medidas punitivas. 

Recursos necessários:  

 Recursos humanos (peritos envolvidos na implementação do projeto, estudantes 

inscritos nas atividades do projeto, colaboradores)   

 Recursos materiais (espaço de trabalho, equipamento e consumíveis)   

 Recursos de informação (informação relevante para a tomada de boas decisões)  

 Recursos de tempo (disponibilidade de tempo para implementar as atividades do 

projeto)  

 Recursos financeiros (fundos organizacionais e atrair fundos)   

No início da implementação do projeto, as organizações contrataram várias pessoas como: 

perito em relações públicas e comunicação, coordenação de projetos, investigadores, etc. 

Duração:  

2 anos de implementação do projeto (Setembro 2010- Outubro 2012) 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

Validação:  

Os novos métodos e técnicas propostos para serem aplicados no ambiente educacional, abriram 

um novo horizonte para os participantes, que consideraram absolutamente necessário expandir 

os seus conhecimentos e aplicação a todo o sistema educacional da Roménia.  

"Utilizámos com sucesso práticas restaurativas na escola e introduzimos nos regulamentos 

escolares e modelos de intervenção a serem utilizados sempre que necessário, antes de nos 

orientarem para a aplicação de uma sanção. Recomendamos que este projeto continue, e que 

cada vez mais professores sejam formados em práticas restaurativas", mencionou M. Gașpar, 

conselheiro escolar da Mihail Kogălniceanu Theoretical High School.  

"Como diretor de um centro educativo, a mediação e as práticas restaurativas ajudaram-me a 

compreender melhor e a resolver conflitos entre funcionários. Aplicando princípios 

restaurativos, utilizando perguntas como “O que pensou? O que é que sentiu? Quais são as suas 

necessidades”, pudemos constatar que o número de conflitos entre o pessoal escolar diminuiu.  

Assim, estas práticas restaurativas podem ser aplicadas com sucesso em qualquer situação de 

conflito, e não apenas nas situações em que apenas os estudantes estão envolvidos", disse o 

Director A. Greavu, da Escola Técnica" Dimitrie Leonida "em Bucareste. 

Impacto:   

Durante as atividades de formação, quase 50 pessoas (diretores, membros dos Conselhos de 

Administração e conselheiros escolares) de 12 unidades educativas da Região de Bucareste - 

Ilfov participaram no período de Maio a Junho de 2011, em cursos de formação que abordaram 

questões atuais para as necessidades e desafios atuais do sistema educativo: gestão da 

diversidade, gestão participativa e gestão de conflitos. 

Quase 50 estudantes entre 16 e 19 anos de mais de dez escolas em Bucareste e Ilfov 

participaram entre Outubro e Dezembro de 2011 em cursos organizados pelo Centro de 

Recursos Jurídicos (CRJ) no âmbito do projeto “Qualidade na educação através de práticas de 

mediação e práticas restauraticas”.  

10 sessões de informação realizadas em cinco unidades educativas pré-universitárias em 

Bucareste e Ilfov, com mais de 400 participantes (estudantes, conselheiros escolares, 

professores, diretores, membros de direção) e um tema central de discussão: combater e 

prevenir conflitos e violência nas escolas através do uso de práticas de mediação e restaurativas. 

Replicabilidade:  

As atividades realizadas através do projeto como, apresentações, exibições de filmes 

educativos, teatro, fóruns, seminários e debates foram baseadas em casos concretos de 

violência nas escolas romenas, tudo com o objetivo de familiarizar os estudantes e professores 

com técnicas de mediação e práticas restaurativas (reparadoras). Estes aspetos permitiram aos 

participantes aprender outras formas de resolução de um conflito, para além da coerção física 

ou verbal. As atividades foram práticas, baseadas em estudos de casos, apoiadas por peritos 

internacionais, razões pelas quais poderiam ser facilmente transferidas para outras escolas e 

contextos.   



 
 
 
 
 

 
   
 
 

Os modelos de intervenção propostos pelo Centro de Recursos Jurídicos (CRJ) - mediação e 

práticas restaurativas - trazem uma mudança real no ambiente educativo, uma vez que a ênfase 

está em assumir responsabilidades, restabelecendo as relações entre as partes, o que contribui 

para reduzir os níveis de stress, ressentimentos e a criação de um ambiente amigável nas 

escolas. 

 

 

1. Proprietário/Autor/Criador/Editor da Atividade 

Instituição:  Os guias foram publicados como resultado do projeto "O futuro começa na escola" 

uma parceria estratégica entre a Representação da UNICEF na Roménia e o Ministério da 

Educação, Investigação, Juventude e Desporto. 

País:  Roménia 

Posição e papel do contribuinte: Autores do guia: Gheorghe Sarau, univ. PhD no departamento 

de língua e literatura Cigana (Universidade de Bucareste) e conselheiro para a língua Cigana e 

minoria Cigana (Ministério da Educação, Investigação, Juventude e Desporto - Direcção Geral da 

Educação em Línguas Minoritárias, Relações com o Parlamento e Parceiros Sociais) e Elena Radu, 

mediadora escolar e língua e história Cigana. 

Endereço de e-mail:  -- 

Website:  

http://www.isjiasi.ro/documente/minoritati/Mic-ghid-de-lucru-pentru-mediatoriiscolari-pentru-

comunitati-cu-romi-2011.pdf 

 http://isjiasi.ro/index.php/management/minoritati-nationale/documente-

specifice/355mediere-scolara  

2. Visão geral da atividade 

Título da atividade:   

Mic ghid de lucru pentru mediatorii școlari (pentru comunități de romi) - Guia breve para 

mediadores escolares (para as comunidades ciganas)  

Tipo:   

Guias para escolas/recursos de apoio para professores e mediadores escolares 

http://www.isjiasi.ro/documente/minoritati/Mic
http://www.isjiasi.ro/documente/minoritati/Mic
http://www.isjiasi.ro/documente/minoritati/Mic-ghid-de-lucru-pentru-mediatorii-scolari-pentru-comunitati-cu-romi-2011.pdf
http://www.isjiasi.ro/documente/minoritati/Mic-ghid-de-lucru-pentru-mediatorii-scolari-pentru-comunitati-cu-romi-2011.pdf
http://www.isjiasi.ro/documente/minoritati/Mic-ghid-de-lucru-pentru-mediatorii-scolari-pentru-comunitati-cu-romi-2011.pdf
http://www.isjiasi.ro/documente/minoritati/Mic-ghid-de-lucru-pentru-mediatorii-scolari-pentru-comunitati-cu-romi-2011.pdf
http://www.isjiasi.ro/documente/minoritati/Mic-ghid-de-lucru-pentru-mediatorii-scolari-pentru-comunitati-cu-romi-2011.pdf
http://www.isjiasi.ro/documente/minoritati/Mic-ghid-de-lucru-pentru-mediatorii-scolari-pentru-comunitati-cu-romi-2011.pdf
http://www.isjiasi.ro/documente/minoritati/Mic-ghid-de-lucru-pentru-mediatorii-scolari-pentru-comunitati-cu-romi-2011.pdf
http://www.isjiasi.ro/documente/minoritati/Mic-ghid-de-lucru-pentru-mediatorii-scolari-pentru-comunitati-cu-romi-2011.pdf
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Data:   

Os guias foram publicados em 2011 

Objetivo da atividade:  

Estas diretrizes foram publicadas como parte do projeto "O futuro começa na escola" que visava, 

em tempos, reduzir o fenómeno do absentismo e do abandono escolar e também promover o 

papel do mediador escolar.  

Além disso, as diretrizes procuram apoiar professores e educadores que trabalham com as 

comunidades ciganas, especialmente para a integração das crianças ciganas na escola, 

oferecendo-lhes conselhos e recomendações úteis para o sucesso neste processo. 

Público-alvo (beneficiários):  

Os guias dirigem-se a professores, mediadores escolares, educadores, pais e inspetores escolares, 

investigadores, qualquer pessoa interessada em apoiar as comunidades ciganas. 

Breve introdução:   

Em meados de 2010, a UNICEF lançou, em parceria com o Ministério da Educação, Investigação, 

Juventude e Desporto e o Instituto de Ciências da Educação, a campanha "O Futuro das Crianças 

Começa na Escola" (mais tarde denominada a Campanha "Vamos à Escola!" para a participação 

escolar), a fim de trazer as crianças de volta à escola e ajudá-las a completar o ensino obrigatório.  

O projeto intervém em comunidades com elevadas taxas de abandono e absentismo de crianças 

e envolve ações que visam três níveis de comunidade:  

- nível das famílias  

- nível das unidades de ensino  

- nível comunitário  

Para além da componente de formação de mediadores escolares em cada comunidade 

participante, o projeto visa desenvolver recursos pedagógicos para uma compreensão mais 

profunda da comunidade cigana, mas também do papel de mediador escolar.  

Como resultado deste projeto e campanhas, foram publicados em 2011 dois guias para 

professores que trabalham com as comunidades ciganas.  Os guias estão disponíveis online desde 

então. Qualquer pessoa que se tenha confrontado com o problema relacionado com a integração 

das crianças ciganas nas escolas pode utilizar este recurso no seu ensino e abordagem didática.   

Localização / cobertura geográfica: 

Os guias estão disponíveis online em língua romena.   

Por outro lado, a campanha foi implementada com sucesso em 38 comunidades em 16 condados, 

continuando no ano letivo de 2011-2012 em 141 escolas em 37 condados, e no ano letivo de 

2012-2013 em 100 comunidades, abrangendo assim 10% das comunidades do país, constituindo 

uma amostra com potencial para expansão a nível nacional. 

Abordagem metodológica:  



 
 
 
 
 

 
   
 
 

As diretrizes fazem parte de vários recursos disponíveis online e escritos por Gheorghe Sarau e 

Elena Radu. As diretrizes abordam o problema da comunidade cigana, que por diferentes razões 

(sociais, económicas, históricas) tem dificuldades na integração das crianças ciganas nas escolas. 

As diretrizes contêm informações sobre:  

-o estatuto de mediador escolar na Roménia entre o ano 1990-2011  

-panorama da educação para a comunidade cigana; 

- concretizações e desafios  

- fichas de trabalho e recursos para mediadores escolares  

- formas de trabalhar com estudantes e a comunidade cigana  

-o papel do mediador escolar (competências e responsabilidades)  

  

Os guias desenvolvem ações concretas relativamente às formas de trabalho com educadores / 

pais e mediadores escolares.  Para efeitos de eficácia dos guias, os autores utilizam algumas 

situações comuns, respostas relacionadas, e questões que os professores que trabalham na área 

da educação das crianças ciganas geralmente enfrentam. 

Recursos necessários:  

Os recursos necessários consistiram em:   

Recursos humanos (peritos envolvidos na implementação do projeto, parceiros públicos e 

privados fortes)   

Recursos materiais (espaço de trabalho, equipamento)   

Recursos de informação (informação relevante para a tomada de boas decisões)  

Recursos de tempo (disponibilidade de tempo para implementar as atividades do projeto) 

Recursos financeiros (fundos organizacionais e atrair fundos)   

Duração:  

Não tem, uma vez que as diretrizes estão online 

Validação:  

Como parte da campanha "Vamos à escola!", a UNICEF desenvolveu intervenções a três níveis: 

escola, família e comunidade. As intervenções a nível escolar visaram transformar a escola num 

ambiente acolhedor para as crianças, através da formação de mediadores escolares, diretores e 

professores para adaptar o seu estilo de trabalho às necessidades de cada aluno. A nível familiar, 

o objetivo era reforçar a ligação dos pais à escola, envolvê-los na vida escolar dos seus filhos e 

prestar apoio aos pais através de aconselhamento e discussões individuais. As intervenções a nível 

da comunidade visavam influenciar e mobilizar os membros da comunidade para se envolverem 

e apoiarem as famílias cujos filhos estão em risco de abandonar a escola.  

Por exemplo, guia do mediador da escola foi impresso com 1500 exemplares e está disponível e 

acessível online e o outro guia com 2000 exemplares. 

Impacto:   



 
 
 
 
 

 
   
 
 

A campanha foi um sucesso. O resultado e o impacto das intervenções no ano letivo de 2011-

2012, em comparação com o ano letivo anterior, foram completados com os seguintes dados: 

- 80% das crianças em risco de abandonarem a escola continuaram a frequentar a escola, 

melhorando a sua assiduidade;  

- 66% das crianças melhoraram o seu desempenho escolar e progrediram de ano; 

- em média, a taxa de participação aumentou em 60%.   

Replicabilidade:  

Os guias podem ser utilizados por qualquer pessoa interessada no tema. Sendo um recurso 

disponível online, a informação dos guias pode ser descarregada e aplicada em todas as 

comunidades/escolas que abordam estas questões.  Os guias são de fácil utilização, o seu 

conteúdo é claro e prático, fácil de seguir e compreensível. 

 

 

1. Proprietário/Autor/Criador/Editor da Actividade 

Instituição:   Inspectoratul Școlar Județean Inspecção Escolar de Suceava 

País:  Roménia 

Posição e papel do contribuinte:  Coordenador do projeto R.E.S.P.E.C.T 

Endereço de e-mail: isjsv@isj.sv.edu.ro   

Website:  

https://educatiafnonf.wordpress.com/2020/07/25/r-e-s-p-e-c-t-rezultatele-unuiproiect-de-

responsabilizare-sociala/  

https://educatiafnonf.wordpress.com/2016/01/23/medierea-conflictelor-3/ 

https://issuu.com/tatianavintur/docs/respect_isjsv_20  

2. Visão geral da atividade  

Título da atividade: Projeto R.E.S.P.E.C.T. 

 

 

https://educatiafnonf.wordpress.com/2016/01/23/medierea-conflictelor-3/
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https://educatiafnonf.wordpress.com/2016/01/23/medierea-conflictelor-3/
https://educatiafnonf.wordpress.com/2016/01/23/medierea-conflictelor-3/


 
 
 
 
 

 
   
 
 

Tipo:   

Projeto de responsabilidade social, prevenção da violência no ambiente escolar. 

Data:   

A campanha de prevenção da violência da R.E.S.P.E.C.T. foi iniciada em 2015 e ao longo do tempo o 

projeto diversificou as suas catividades, respondendo às necessidades educativas das crianças do 

condado de Suceava. 

Objetivo da atividade:  

O objetivo do projeto é prevenir o bullying e a violência no ambiente escolar, criando um ambiente 

educativo harmonioso e inclusivo, para que cada aluno se sinta encorajado, motivado, seguro, a 

manifestar responsavelmente as suas emoções através de uma atitude tolerante e não discriminatória, 

comunicando ativamente, de forma assertiva e não violenta. 

Público-alvo (beneficiários):  

Educadores, professores, estudantes, pais. A campanha reuniu instituições com um papel importante 

na educação, autoridades públicas locais e distritais, organizações não governamentais: Inspetores da 

Polícia do Condado de Suceava, Centro de Prevenção, Avaliação e Aconselhamento de Drogas de 

Suceava, Direção Geral de Assuntos Sociais, Assistência e Proteção da Criança Suceava, People's 

Advocate Child, Associações de Pais, Organização Save the Children, Associação pro Europa, meios de 

comunicação locais: Monitor de Suceava, NewsBucovina, Bucovina TV. 

Breve introdução:   

A violência é um problema atual da nossa sociedade, tendo um impacto no quadro institucional. A 

violência entre estudantes é a forma mais usual de violência na escola, representada pela violência 

verbal, tais como discussões, conflitos, insultos, ameaças, intimidação, assédio, insultos; sendo visto 

como uma manifestação "normal", e por vezes como um comportamento tolerado.   

A história da R.E.S.P.E.C.T. - projeto de responsabilidade social, prevenção da violência no ambiente 

escolar partiu das necessidades educativas da criança e contribui para a harmonização do clima 

educativo, o coração e a alma da escola, o respeito pela diversidade, a colaboração e a comunicação, 

e o bem-estar necessário para o sucesso escolar.  

Através desta campanha, tanto estudantes como professores e pais tiveram a oportunidade de 

trabalhar em conjunto e aprender novas técnicas e métodos de combate à violência na escola através 

de práticas como: mediação, comunicação e prevenção que, a seu tempo, poderá conduzir a uma 

mentalidade não violenta. 

Localização / cobertura geográfica:  

O projeto é implementado no condado de Suceava (em zona rural e urbana)   

Abordagem metodológica:  

A R.E.S.P.E.C.T. responde às necessidades educacionais dos estudantes através de uma abordagem 

não formal da educação, de uma forma complexa - sete áreas complementares e coerentes, que são 

formas de ação preventiva para reduzir a violência nas escolas.   

R provém da responsabilidade  



 
 
 
 
 

 
   
 
 

E vem da educação  

S vem de Solidariedade  

P vem de Prevenção  

E vem de Emoção  

C vem da comunicação   

T vem da tolerância 

  

Por exemplo, as atividades do projeto do ano letivo de 2019 - 2020 incluíram:  

• Praticar estratégias e técnicas de prevenção da violência durante as aulas de liderança, 

atividades de apoio educacional para alunos e pais;  

• Técnicas de negociação e mediação de conflitos: os conflitos circundantes, a nossa 

compreensão dos conflitos, as causas e efeitos dos conflitos, a resolução de conflitos, a 

mediação de conflitos, as qualidades de mediador, as fases da resolução de conflitos, ouvir o 

carácter "negativo", o fenómeno do bullying, o cyberbullying, o teatro do fórum;  

• Atividades específicas da campanha: Responsabilidade, Educação, Segurança, Prevenção, 

Emoção, Comunicação, Tolerância.  

Recursos necessários:  

Recursos humanos (peritos envolvidos na implementação do projeto, estudantes inscritos nas 

atividades do projeto, colaboradores)   

Recursos materiais (espaço de trabalho, equipamento)   

Recursos de informação (informação relevante para a tomada de boas decisões)  

Recursos de tempo (disponibilidade de tempo para implementar as atividades do projeto) 

Recursos financeiros (fundos organizacionais e atrair fundos) 

Duração:  

A campanha de prevenção da violência da R.E.S.P.E.C.T. foi iniciada em 2015 e ao longo do tempo o 

projeto diversificou as suas atividades, respondendo às necessidades educativas das crianças em 

Suceava.  

Validação:  

"Nos últimos cinco anos, milhares de estudantes das escolas de Suceava estiveram envolvidos em 

atividades promocionais dos sete componentes, porque perceberam da importância de assegurar um 

clima escolar amigável no qual se possam sentir seguros. Cada componente representou um desafio 

na luta contra a violência no ambiente escolar e um ponto de partida em todas as atividades iniciadas 

a nível escolar. A campanha RESPECT é um poderoso motor que contribui para a criação de estratégias 

viáveis para a prevenção da violência nas escolas, um verdadeiro modelo de boas práticas que vale a 

pena seguir a nível nacional, uma campanha na qual as escolas do país poderiam tornar-se parceiros 

de confiança na realização dos objetivos da campanha. " (prof. Luminița Dobrea - Corocăiești Escola 

Secundária). 

"Gostei muito de participar na Campanha da RESPECT também este ano. É um projeto em que cada 

um de nós pode encontrar o seu lugar, quando quer fazer algo para que o mundo à nossa volta se 

torne um lugar melhor para todos nós. Diz-se frequentemente que nós, as crianças e os jovens de hoje, 

vamos mudar o mundo e eu acredito que podemos fazer isso. Só temos de começar por mudar a forma 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

como vemos e ouvimos os que nos rodeiam, ou seja, uma mudança de mentalidade. E tudo isto 

poderia acontecer se todos nós participássemos em tais campanhas. " (Darie Evelina-Iustina, 14 anos, 

Escola Secundária Tecnológica "Vasile Cocea", Moldovița) 

Impacto:   

- 40.000 estudantes de 180 escolas do condado de Suceava foram diretamente beneficiários das 

atividades do projeto 

- 1500 professores facilitaram a aprendizagem não formal em atividades extracurriculares 

- 4000 pais participaram nas ações do projeto 

- redução de casos de violência no ambiente escolar através da melhoria de comportamentos e 

atitudes de respeito, anti-discriminação, etc. 

- redução de casos de violência escolar através da participação dos beneficiários em atividades 

formais / não formais e informais, incluindo mediação e resolução de conflitos 

Replicabilidade:  

As experiências de aprendizagem não formal da R.E.S.P.E.C.T. podem ser transferidas para contextos 

formais - disciplinas sócio-humanas, aconselhamento e orientação e informais, adaptando e 

aplicando na vida quotidiana as competências-chave adquiridas. 

 

 

1. Proprietário/Autor/Criador/Editor da Atividade 

Instituição: Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara  

País:  Roménia 

Posição e papel do contribuinte: Coordenador do projeto   

Endereço de e-mail: -- 

Website:  

https://cjraehd.ro/wp- 

content/uploads/2018/02/Proiect_Prevenirea_si_combaterea_violentei_prin_peermediation_201 

8.pdf  

http://arhiva.replicahd.ro/?p=20288, http://www.ltgmoisildeva.ro/prevenirea-

%C8%99icombaterea-violen%C8%9Bei-prin-peer-mediation 

https://www.youtube.com/watch?v=RIOQCdg24oU  

2. Visão geral da atividade  

Título da atividade:  Prevenir e combater a violência através de um projeto de mediação entre pares 

http://www.ltgmoisildeva.ro/prevenirea-%C8%99i-combaterea-violen%C8%9Bei-prin-peer-mediation
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Tipo: prevenção e combate à violência no ambiente escolar, mediação de conflitos no ambiente 

escolar 

Data: O projeto teve início em 2015 e continuou até 2019.   

Objetivo da atividade:  

O principal objetivo da implementação deste projeto é a prevenção e o combate à violência no 

ambiente escolar, a nível do condado de Hunedoara.  Por conseguinte, o objetivo do projeto é 

prevenir e combater a violência a nível escolar através do envolvimento direto dos estudantes em 

ações de mediação de conflitos. 

Público-alvo (beneficiários):  

O projeto é dirigido a professores e alunos do ensino básico e secundário. O beneficiário indireto é 

a comunidade escolar. 

Breve introdução:   

Quando discutimos sobre conflitos, restrições e exigências no ambiente escolar, as escolas não são 

uma exceção, uma vez que muitas disputas entre crianças se desenrolam diariamente.   

Uma forma especial de combater e prevenir a violência na escola é a mediação de conflitos. A 

mediação entre pares, como técnica de negociação, é uma das formas mais eficientes de lidar com 

conflitos sempre que estes surgem. É ainda mais importante quando se fala de conflitos entre 

crianças. 

Portanto, o combate à violência através da mediação entre pares tornou-se uma forma cada vez 

mais aceite na escola romena, especialmente porque se verificou que esta é muito mais eficaz 

quando é exercida por mediadores da mesma idade e estatuto que as crianças. 

Localização / cobertura geográfica:  

Concelho de Hunedoara 

Abordagem metodológica:  

A fim de implementar um programa específico a este respeito, o primeiro passo na implementação 

do projeto visava selecionar as pessoas certas (professores e estudantes) para participar no 

processo de mediação. Assim, a principal atividade no âmbito do projeto consistiu na formação de 

equipas de mediação de pares, contendo um mínimo de 2, um máximo de 6 estudantes voluntários 

e um professor coordenador, ao nível de uma turma.   

A equipa de mediação de pares difere de outros tipos de grupos de mediação de conflitos na medida 

em que os mediadores são estudantes e intervêm em conflitos gerados por pares.   

O papel das equipas de mediação de pares é neste caso, intervirem sempre que na turma existam 

conflitos entre colegas ou entre colegas e outros alunos da escola, a fim de reduzir ou aniquilar o 

conflito. A equipa de mediação de pares é uma equipa de intervenção, escolhida pelo facto de poder 

intervir imediatamente, e ter a oportunidade de prevenir alguns conflitos que estejam a escalar. Os 

alunos que participam em ações de mediação intervêm no grupo de alunos da turma a que 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

pertencem, são os que melhor conhecem os seus colegas, mas também entre colegas e outros 

alunos da escola. A intervenção é realizada num espaço predefinido para a mediação, a partir da 

unidade escolar. 

Recursos necessários:  

Recursos humanos (peritos envolvidos na implementação do projeto, alunos inscritos nas atividades 

do projeto, colaboradores)   

Recursos materiais (espaço de trabalho, equipamento e consumíveis)   

Recursos de informação (informação relevante para a tomada de boas decisões)  

Recursos de tempo (disponibilidade de tempo para implementar as atividades do projeto) 

Recursos financeiros (fundos organizacionais e atrair fundos) 

Duração:  

O projeto teve início em 2015 e teve cinco edições até 2019, quando foi interrompido devido à 

situação pandémica. 

Validação:  

Na sequência deste projeto, os estudantes que adquiriram competências de mediação de conflitos 

podem continuar este processo mesmo após a sua conclusão. Além disso, os estudantes e 

professores envolvidos neste projeto podem também tornar-se formadores - um recurso para 

outros estudantes, para a próxima edição ou para outros projetos. 

Impacto:   

Sensibilização dos estudantes, e ensino relativamente ao papel que podem desempenhar na 

mediação de conflitos. A mediação entre pares no ambiente escolar significa que uma escola 

beneficiará de uma vantagem adicional a fim de obter uma atmosfera mais adequada para o 

desenvolvimento do processo educativo. As principais mudanças serão vistas a nível de: prevenção 

de situações de tensão, incluindo intimidação e assédio; na gestão de situações de conflito; na 

extinção de conflitos existentes. 

Replicabilidade:  

A equipa de mediação de pares difere de outros tipos de grupos de mediação de conflitos na medida 

em que os mediadores são estudantes e intervêm em conflitos gerados pelos seus pares. A ideia do 

projeto pode ser replicada e facilmente aplicada também noutros Centros Municipais de Recursos 

e Assistência Educacional. Os recursos necessários são poucos, uma vez que o projeto se baseia 

numa atividade voluntária, mas o impacto do projeto situa-se ao nível do ambiente escolar 

quotidiano.   

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

1. Proprietário/Autor/Criador/Editor da Atividade 

Instituição:  Centro de Diálogo Interétnico e Tolerância AMALIPE 

País:  Bulgária 

Posição e papel do contribuinte: Departamento educacional 

Endereço de correio eletrónico:  edu@amalipe.com; amalipe.edu@gmail.com  

Website: http://www.amalipe.com  

2. Visão geral da atividade  

Título da atividade:  

"Cada estudante pode ser um vencedor" 

Tipo:   

Programa nacional a longo prazo  

Data:   

A atividade começou em 2015  

Objetivo da atividade:  

Visa prevenir o abandono escolar das crianças, especialmente da comunidade cigana em idade de 

escolaridade obrigatória.  

Público-alvo (beneficiários):  

O programa é dirigido a pais, professores e diretores de escolas que precisam de ajudar os alunos a 

encontrar o que é bom e como ter um bom desempenho nestas áreas e desenvolver mais as suas 

competências e conhecimentos. A iniciativa é apoiada pelo Trust for Social Achievement Foundations.   

Breve introdução:   

As atividades do projeto pretendem resolver o problema do grande número de faltas, baixas notas 

na escola, falta de participação dos pais na vida escolar e gestão da estrutura escolar. O projeto 

prevê também atividades para o desenvolvimento de um ambiente social sustentável e para a 

mudança da opinião pública para apoiar a qualidade da educação e a integração educacional das 

crianças da comunidade cigana. Novos materiais no domínio da educação intercultural e manuais 

para melhorar o trabalho das associações de pais e dos concelhos escolares foram divulgados.  Estas 

atividades foram levadas a cabo entre 2015-2017.   

Localização / cobertura geográfica:  

O projeto foi iniciado no norte da Bulgária e espalhou-se por todo o país.   

mailto:amalipe.edu@gmail.com
mailto:amalipe.edu@gmail.com
http://www.amalipe.com/


 
 
 
 
 

 
   
 
 

Abordagem metodológica:  

O programa reforça os seguintes elementos: 

- Trabalho com estudantes - organização de formação para a capacitação da assembleia 

estudantil, campanha para a realização de educação com clubes de jovens.  

- Trabalho com os pais - aumento da capacidade das associações de pais, formação para 

presidente das associações de pais, "Os pais ensinam os pais".  

- Trabalho com professores - aumentar a capacidade dos professores, utilizando o modelo 

"Aprender através da partilha de experiências", organização de conferências nos municípios, 

realização de formação online para trabalhar num ambiente multicultural; formação de 

professores para o curso "Folclore étnico - Folclore Cigano", realização de uma conferência 

nacional.  

- Mudanças e melhorias sistemáticas na qualidade da educação das crianças da comunidade 

cigana através do envolvimento das escolas na participação em seminários e formações.    

Recursos necessários:  

Há necessidade de colaboração entre escolas, estudantes, pais, bem como parceiros, a fim de serem 

implementadas todas as atividades. Todas as partes precisam de estar familiarizadas com a 

abordagem metodológica a fim de serem reproduzidas com sucesso.   

Duração:  

É um programa de dois anos (2015-2017). A segunda fase do programa foi implementada de outubro 

de 2017 até Setembro de 2020.  

Validação:  

Quase 1500 estudantes participaram nas assembleias de estudantes na escola, quase 1400 pais 

estiveram envolvidos nas associações de pais e quase 2500 professores participaram em seminários, 

formações e outras iniciativas. Todos os grupos-alvo aumentaram as suas competências e são 

capazes de resolver conflitos e problemas a todos os níveis escolares.  

Impacto:   

O programa contribuiu para o impacto positivo e atraiu o interesse das crianças da comunidade cigana 

e dos pais no processo de aprendizagem. Este também empoderou os pais e o seu envolvimento na 

vida escolar dos seus filhos. Quase 1500 estudantes participaram nas associações de estudantes na 

escola, quase 1400 pais estiveram envolvidos nos clubes de pais e quase 2500 professores 

participaram em seminários, formações e outras iniciativas. O projeto contribuiu para a mudança 

sistémica e a melhoria tangível da qualidade da educação das crianças da comunidade cigana.      

Replicabilidade:  

A primeira fase do projeto foi extremamente bem-sucedida, pelo que a segunda fase foi iniciada.  No 

total, 200 escolas localizadas em todo o país participaram nas atividades.  Para mais replicações, 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 

 

poderão ser organizadas campanhas de sensibilização e informação para continuar a iniciação e 

sustentabilidade deste modelo.     

 

1.  Proprietário/Autor/Criador/Editor da Atividade  

Instituição:  Primeira Escola Secundária 'Pencho P. Slaveykov' 

País: Bulgária 

Posição e papel do contribuinte: Psicólogo escolar 

Endereço de e-mail: sofia_1sou@abv.bg 

Website: http://1sousofia.org 

2. Visão geral da atividade  

Título da atividade:  

Uma Campanha do Conselho Estudantil "Tornar-se um mediador escolar” 

Tipo:  

Prática 

Data:   

Setembro - Outubro 2020 

Objetivo da atividade:   

A campanha 'Torne-se um mediador escolar' é uma iniciativa voluntária que utiliza o método 

'mediação entre pares' e visa criar um espaço na escola onde os estudantes possam resolver rápida e 

eficazmente os conflitos com a ajuda dos pares e beneficiar disso. A ideia da campanha vem de uma 

pesquisa realizada numa escola que mostra um aumento de conflitos interpessoais entre estudantes 

que se tornam violentos e que a punição é um método antigo e não funcional para lidar com a 

agressão. São necessários novos métodos de trabalho que encorajem a resolução de conflitos de 

forma construtiva e respeitosa e que tragam aos estudantes a satisfação pessoal de terem eles 

próprios resolvido o problema. Esse método é a mediação, em que os estudantes resolvem 

voluntariamente os conflitos e aprendem a assumir a responsabilidade pelo seu comportamento e 

escolhas.  

Público-alvo (beneficiários):  



 
 
 
 
 

 
   
 
 

A campanha é para estudantes do 8º ao 11º ano e faz parte da prevenção da violência escolar na 

Primeira Escola Secundária 'Pencho P. Slaveykov'. Os participantes diretos são 10 estudantes do 

Conselho Estudantil como formadores, 15 estudantes do ensino secundário como mediadores e o 

psicólogo escolar como formador. Todos os professores do ensino secundário participam ativamente 

como voluntários e organizadores. O trabalho dos mediadores escolares continua durante as aulas à 

distância.   

Breve introdução:   

O Conselho Estudantil organiza a campanha como parte da prevenção da violência entre estudantes 

e o objetivo é mudar a forma de lidar com a agressão na escola através da participação ativa dos 

estudantes como voluntários - mediadores e negociadores em situações de conflitos interpessoais. O 

objetivo final da campanha é criar espaço para uma forma rápida e eficaz de lidar com os conflitos e 

num plano a longo prazo para melhorar o clima psicológico na Primeira Escola Secundária. As 

expectativas dos voluntários são que os estudantes em risco recebam ajuda e encontrem formas de 

resolver conflitos sem violência. A ideia da campanha é retirada de um inquérito realizado numa 

escola que mostra um aumento dos conflitos interpessoais entre estudantes com tendência para a 

violência e que a punição é um método antiquado e não funcional de lidar com a agressão. São 

necessárias formas modernas de trabalho, que encorajem a resolução construtiva dos conflitos e que 

sejam benéficas para a saúde mental dos estudantes e para a satisfação pessoal quando eles próprios 

encontraram a solução para um problema.  Tal método é a mediação, em que os estudantes resolvem 

voluntariamente os conflitos e aprendem a assumir a responsabilidade pelo seu comportamento e 

escolhas.  

Localização / cobertura geográfica:  

Sofia, Primeira Escola Secundária 'Pencho P. Slaveykov'. 

Abordagem metodológica:   

O método utilizado é: 'Pares que educam os pares'. 

Recursos necessários:   

Recursos humanos necessários: formadores e estudantes que assumem o papel de mediadores de 

forma voluntariamente.  

Materiais necessários: espaço protegido no edifício da escola onde será efetuada a mediação e 

material de escritório.  

A escola como instituição tem de fornecer uma base regulamentar para a realização da mediação 

escolar.    

Os diferentes géneros não se deparam com desafios na reprodução da atividade. 

Duração:   

A campanha foi levada a cabo de setembro a outubro de 2020. O trabalho dos mediadores escolares 

formados como voluntários na escola é a longo prazo. 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 

 

Validação:   

Os inquéritos finais mostram um elevado nível de satisfação dos participantes com a campanha.  

Impacto:  

O seguinte impacto positivo da campanha é observado:   

Foi criado um lugar na escola para uma forma pacífica e eficaz de resolver discussões e conflitos entre 

alunos.  

A violência escolar diminuiu.  

A ausência não autorizada na escola foi reduzida devido à melhoria do clima escolar.  

Aumentar o interesse dos estudantes em trabalho voluntário e iniciativas civis.  

Os estudantes do ensino secundário podem resolver os seus conflitos pacificamente e assumir 

responsabilidades pelo seu comportamento e escolhas. 

Replicabilidade:  

A criação de um espaço de afirmação na escola para uma forma não violenta e eficaz de resolver 

discussões e conflitos entre alunos através do método "Pares educam Pares" e a formação anual de 

dois representantes de cada turma, que ajudarão a formar professores para a resolução de conflitos 

interpessoais na aula, replicarão o efeito da campanha.  

Campanhas como 'Tornar-se um mediador escolar' previnem com sucesso a violência entre os 

estudantes na escola e podem alcançar a mudança desejada na forma de lidar com a agressão através 

da participação ativa dos estudantes como voluntários-mediadores e a negociação em situações de 

conflitos interpessoais. A criação de espaço para uma forma rápida e eficaz de lidar com conflitos 

melhora o clima no ambiente escolar. 

1. Proprietário/Autor/Criador/Editor da Atividade  

Instituição: 122 Escola Primária Inovadora 'Nikolay Liliev', Sofia 

País: Bulgária 

Posição e papel do contribuinte:  Psicólogo Escolar na 122 Escola Primária Inovadora 

Endereço de Email:  122ou@122ou.com 

Website: : https://122ou.com/ 

2. Visão geral da atividade  

Título da atividade: 

mailto:122ou@122ou.com


 
 
 
 
 

 
   
 
 

Prática na escola para evitar que os alunos infrinjam regularmente as regras e graves infrações de 

disciplina. 

Tipo: 

Algoritmo (protocolo) de atividades quando os alunos infringem as regras e cometeram infrações 

graves à disciplina. 

Data:  

A atividade tem sido levada a cabo regularmente desde o ano letivo 2018/2019. 

Objetivo da atividade:  

Melhorar o trabalho dos alunos com comportamento problemático na sala de aula. 

Público-alvo (beneficiários):  

Alunos, pais, professores, gestão escolar. Gabinete de consultoria psicológica no município de 

Lozenets; especialistas, externos à instituição (na comunidade) de acordo com as necessidades do 

estudante e da família; A Comissão Local de Luta contra Manifestações Antissociais de Menores 

(LCCASMM); Inspetor Sala Pedagógica Infantil (CPR); Agência de Serviço Social - Departamento de 

Proteção da Criança.  

Breve introdução:  

O algoritmo aplicado que é descrito abaixo: 

- O professor formado fala com o aluno. As regras visuais da sala de aula, que são escritas e 

atualizadas pelos alunos no início de cada ano letivo, são um bom apoio nessas conversas. 

- O professor formado tem uma conversa com um dos pais que é informado sobre o 

comportamento do seu filho e juntos chegam a um acordo sobre as atividades adequadas 

para melhorar o comportamento do aluno na escola. 

- O apoio é dado ao professor formado (quando solicitado) pelo vice-diretor, diretor, 

professores, psicólogo escolar. Estes participam nas conversas com o aluno e os pais, se 

necessário. O foco nessas atividades é especificar todas as ações dos participantes com o 

aluno, clarificando cada ponto de vista referindo o comportamento problemático do aluno. 

É importante que tanto os pais como a escola tenham os mesmos requisitos para o aluno. A 

compreensão do ponto de vista do aluno é importante para o trabalho futuro.  

Localização / cobertura geográfica: 

Bulgária, Sofia, 122 Escola Primária Inovadora 'Nikolay Liliev', Sofia 

Abordagem metodológica:  

- Em alguns casos, o psicólogo escolar tem uma reunião consultiva individual com os pais e 

estes discutem as razões do comportamento disruptivo do aluno. Especificam as atividades 

levadas a cabo pelo psicólogo (observação do comportamento do aluno durante as aulas e 

intervalos; fornecimento de feedback aos pais; trabalho colaborativo com os professores; 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 

consultas individuais com o aluno). A duração do período para as consultas individuais 

depende das mudanças de comportamento do aluno. Durante todo o período de consulta, o 

psicólogo necessita frequentemente de assumir o papel de mediador entre a escola, a 

família e os serviços comunitários, o que poderia ajudar a família. 

- Quando a família ou o estudante precisa de consulta para diferentes problemas fora da 

escola, a família é encaminhada para o gabinete de consulta psicológica no município 

'Lozenets' e outros especialistas adequados. Nesses casos, a escola atua como mediador. 

- Para problemas mais graves (comportamento desviante; estudantes em risco), a escola 

inicia o apoio da Comissão Local de Combate às Manifestações Antissociais de Menores 

(LCCASMM) e a Agência de Serviço Social - Departamento de Proteção da Criança.  

Recursos necessários:  

Qualificação dos participantes da escola para os métodos básicos de mediação.  

A presença dos especialistas mencionados em "Breve introdução" na escola e na comunidade.    

Duração:  

A duração é específica para cada caso particular para o qual é aplicada. 

Validação:  

Os resultados positivos da aplicação da prática e a mudança positiva de comportamento levam à 

melhoria do microclima na turma e diminuem a ansiedade entre os pais, para além da melhoria dos 

resultados do aluno em particular. 

Impacto:  

Na maioria dos casos em que é aplicada, há um impacto positivo.  A eficácia do trabalho é 

extremamente importante na abordagem individual a cada aluno e família, de forma a existir uma 

fórmula universal para o sucesso. Quando construímos uma "relação calorosa" com a família e 

trabalhamos em conjunto para melhor, a eficácia é maior. 

Replicabilidade: 

Cada equipa da escola poderia tentar um algoritmo semelhante quando os estudantes quebram 

regularmente as regras e cometem infrações à disciplina.  

São necessários especialistas na escola e recursos na comunidade. A prática é adequada para 

estudantes do ensino primário, no ensino secundário deve ser considerada com a idade e o nível 

dos estudantes.  

A aplicação do algoritmo descrito coloca as necessidades dos alunos no centro. Quando as famílias, 

comunidades e escolas trabalham em conjunto, os estudantes têm mais sucesso e desenvolvem as 

suas capacidades sociais, que são úteis para o seu desenvolvimento e para os benefícios de toda a 

comunidade.   



 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

1. Proprietário/Autor/Criador/Editor da atividade  

Instituição: 44 Escola Secundária 'Neofit Bozveli', Sofia 

País: Bulgária 

Posição e papel do contribuinte:  Psicólogo escolar 

Endereço de co e-mail:   g.stamova@44sou.eu 

Website: -- 

2. Visão geral da atividade  

Título da atividade:  

Apoio aos alunos em risco de abandono do sistema educativo para alunos do 5º e 8º ano 

Tipo: 

Prática 

Data: 

Implementado durante o ano letivo de 2019/2020 e 2020/2021 e documentado na agenda de 

trabalho do mediador escolar.  

Objetivo da atividade:  

O objetivo da agenda do mediador é registar eventos tais como reuniões de pais, reuniões de 

equipa entre professores. Na agenda estão escritos os nomes dos alunos em risco de 

desistência (não só do 5º e 8º ano). 

Público-alvo (beneficiários): 

Estudantes do 5º e 8º ano (mas não só) identificados como estando em risco de desistência 

do sistema educativo.  

Estão também incluídos os professores e os alunos em risco. 

Localização/ cobertura geográfica: Sofia 

Abordagem metodológica:   

Análise dos casos de alunos em risco de abandono escolar no 5º e 8º ano.  

Reuniões de pais e apoio e consultas adicionais. 

Recursos necessários:   

Materiais: Sala de consultas  

Humanos: mediador educativo para coordenar a atividade 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 

 

Duração:   

Dois anos letivos. 

Validação:   

Os pais partilharam um feedback positivo. 

Impacto: 

Bastante positivo. 

Replicabilidade:  

Replicável em escolas com alunos em risco de desistência no 5º e 8º ano. Alguns dos alunos 

encontram dificuldades na adaptação ao ensino secundário e para estes e para os seus pais 

este consiste num apoio necessário. 

1. Proprietário/Autor/Criador/Editor da Atividade  

Instituição:  O Liceu Nacional de Finanças e Negócios em Sófia 

País: Bulgária 

Posição e papel do contribuinte: Maya Gesheva - directora; Angel Angelov - psicóloga 

Endereço de correio eletrónico: gesheva.m@nfsg-sofia.org; angelov.a@nfsg-sofia.org 

Website: https://www.nfsg-sofia.net/  

2. Visão geral da atividade  

A atividade atual é uma prática utilizada quando acontece um problema escolar, como a 

interrupção das aulas devido a comportamento perturbado. Num plano psicossocial, pode ser 

descrito como o cortar da ligação entre o professor e o aluno. Por essa razão, é necessário um 

terceiro lado entre o aluno e o professor para preencher a lacuna na comunicação entre estes 

e para lhes fornecer um apoio social. É realizado assim que este acontece ou pouco depois. O 

terceiro lado da situação encontra-se com o professor e o aluno, por exemplo, durante o 

intervalo e tenta ouvir os dois pontos de vista. A eficácia desta prática é seguida no seguimento 

de reuniões, dependendo da situação particular.  

Título da atividade: 

A função da mediação quando um aluno é obrigado a deixar uma aula por mau comportamento 

Tipo: 

mailto:gesheva.m@nfsg-sofia.org
mailto:angelov.a@nfsg-sofia.org
https://www.nfsg-sofia.net/


 
 
 
 
 

 
   
 
 

Práctica 

Data:  

2017 -2021 

Objetivo da atividade:  

Popularizar a prática escolar para os objectivos do projeto 'Mediação educativa'. 

Público-alvo (beneficiários):  

Diretor, professores, conselheiro pedagógico, psicólogo escolar 

Breve introdução:   

Quando um aluno é obrigado a abandonar uma aula, isso constitui um problema grave e afeta 

todos os participantes no processo educativo - professores, estudantes, psicólogos, 

conselheiros pedagógicos, diretores de escolas, e pais. As razões são diferentes em todos os 

casos, mas todas as situações são difíceis de lidar. Na maioria dessas situações o estudante é 

encaminhado para falar com o psicólogo escolar ou conselheiro pedagógico, mas a análise 

mostra que a eficácia de tais intervenções é baixa porque não existe a vontade de um estudante 

para tal intervenção. Está registado que em todos os casos os estudantes demonstram 

comportamento defensivo, negam a sua responsabilidade e culpam o professor.  

Como tentativa de encontrar intervenções mais eficazes para resolver o problema foram 

utilizados elementos de mediação durante o período 2017 - 2021. Por esse motivo, é necessário 

um terceiro lado entre o aluno e o professor para preencher a lacuna na comunicação entre 

estes e oferecer-lhes apoio social. Este é realizado imediatamente quando acontece ou pouco 

depois. O terceiro lado da situação encontra-se com o professor e o aluno, por exemplo durante 

o intervalo e tenta ouvir os dois pontos de vista.  

Localização / cobertura geográfica:   

Sofia, Distrito de Lozenets 

Abordagem metodológica:   

Estudo de caso. 

A prática é realizada dentro do horário escolar aprovado quando é necessário. 

Recursos necessários:   

Gestores escolares, professores, psicólogo escolar/assessor pedagógico, os estudantes podem 

participar.  

É necessário que seja feito de acordo com as regras e regulamentos escolares. 

Duração:   

Quatro anos, de 2017-2021. 

Validação:   



 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 

A atividade foi verificada através de conversas de acompanhamento com os interessados e 

foram observados parâmetros de quantidade (número de ausências) e qualidade (modos e 

indicadores não-verbais).  

Em condições particulares, a prática poderia ajudar a reduzir o número de alunos que são 

retirados das aulas.  

A prática atual é utilizada para resolver problemas escolares específicos aos quais os 

participantes do contexto educativo são muito sensíveis. Por essa razão, até agora não foi 

recolhida informação relacionada com a divulgação pública de histórias individuais e outras, 

porque deveria ser feita com mais cuidado, considerando possíveis consequências negativas. 

Impacto: 

Os resultados de tal intervenção estão a reduzir o número de estudantes encaminhados para o 

psicólogo escolar. Ao mesmo tempo, mais professores tentam falar com os estudantes em 

situação problemática antes, em vez de os encaminharem diretamente para o psicólogo. A 

eficácia de tal prática está a ser observada através de reuniões de acompanhamento, 

dependendo da situação individual. 

Replicabilidade:  

A prática atual poderia ser utilizada como modelo para a criação de práticas escolares que 

possam ser aplicadas para a resolução de conflitos consoante as especificidades de cada 

instituição. É importante que a prática seja considerada conforme as características específicas 

de cada instituição de ensino.  

É igualmente importante considerar o apoio de gestores escolares, a aprovação de professores, 

psicólogos, conselheiros pedagógicos, outros especialistas, bem como estudantes. 

1. Proprietário/Autor/Criador/Editor da Atividade  

Instituição: 22 Escola Secundária de Línguas 'G. S. Rakovski'. 

País: Bulgária 

Posição e papel do contribuinte: Miroslava Mircheva-Bozhkova - Psicóloga escolar no papel de 

mediadora 

Endereço de Email: rakovski22sou@abv.bg 

Website:  www.22seu.bg  

2. Visão geral da atividade  

Título da atividade:  



 
 
 
 
 

 
   
 
 

Apoio através de parceria. 

Tipo:  

Estudo de caso, relacionado com a resolução de conflitos. 

Data:  

A atividade foi realizada no ano letivo de 2019/2020. 

Objetivo da atividade:  

A regulação do papel do mediador na resolução de conflitos a todos os níveis de comunicação 

na escola. 

Público-alvo (beneficiários):  

Alunos - pais – professores. 

Todos os intervenientes incluídos são estudantes do 1º ao 4º ano e os seus pais. 

Breve introdução:   

O conflito começou com uma discussão entre rapazes, depois transformou-se num conflito 

interpessoal. Depois da escola os estudantes foram para casa e contaram acerca do incidente 

aos seus pais. Os pais ligaram ao professor em questão para obter informações. Entretanto, os 

pais começaram a discutir nas redes sociais e cada um defendeu o seu filho. Surgiu assim um 

conflito e estes começaram a culpar-se uns aos outros.   

O psicólogo da escola organizou um encontro entre os alunos, os seus pais e o professor. No 

início, os alunos sentiam-se ansiosos, até assustados. Depois de se terem familiarizado com o 

objetivo do encontro, incluindo a igualdade e a tentativa de encontrar a melhor solução para 

todos, os rapazes começaram a sentir-se relaxados. O principal problema era que todos 

estavam demasiado emocionais. Ouvir o ponto de vista uns dos outros deu resultado. As partes 

em conflito perceberam que sem a ajuda de um mediador dificilmente conseguiriam lidar com 

a situação de forma eficaz e positiva.   

A reunião foi dividida em duas partes.  

I: Reunião de grupo, juntamente com os pais e o professor de turma - 2 horas.  

Reunião de grupo com os alunos e formador de professores - 30 minutos.  

II: Reuniões individuais com os alunos - cada uma de 30 minutos. 

Localização / cobertura geográfica:  

Sofia, 22 Escola Secundária de Línguas 'G. S. Rakovski'. 

Abordagem metodológica:   

A fim de abordar a questão inicial foram utilizados: 

- Conversa, feedback, recolha de factos 

- Apoio, compreensão, empatia, encorajamento situacional, confiança 

- A mediação transformadora é aplicada, a mediação facilitadora preventiva. 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 

O efeito do processo de mediação realizado leva a um resultado de sucesso. A principal 

dificuldade para o psicólogo não é a mediação em si como um processo para resolver vários 

3tipos de conflitos, mas o papel contínuo de um psicólogo em futuras reuniões individuais com 

os estudantes, que é outro tipo de papel com métodos e regras de trabalho diferentes. 

Recursos necessários:   

Profissionais qualificados (psicólogo, conselheiro pedagógico), preparados para trabalhar na 

escola e motivados para a resolução de conflitos.  

Boas condições socioeconómicas para o recrutamento de figuras qualificadas e motivadas para 

trabalharem num ambiente escolar moderno.  

Duração:    

Reuniões entre alunos, pais e professores com o papel de mediador foram realizadas no prazo 

de 2 dias. Em conflitos desse tipo é importante o trabalho contínuo a todos os níveis. Nesse 

caso, o trabalho continuou até ao final do ano letivo. Na sequência desse processo, o conflito 

terminou por completo. 

Validação:   

O tempo para assegurar e alcançar a eficácia sem tomar partido ou posição é mais longo do 

que o processo de mediação. O principal problema aqui é regular o papel do mediador para as 

partes no conflito e a mudança nas expectativas. O psicólogo leva tempo para estruturar e 

assumir o papel da mediação. Em todos os casos da atividade após o psicólogo assumir o papel 

de mediador, continua a fazer o seu trabalho enquanto psicólogo escolar.   

Motivar os participantes e criar confiança, assim como uma boa organização para uma 

comunicação e feedback eficazes conduzem a resultados positivos. 

Impacto:  

As partes em conflito perceberam que sem a ajuda de um mediador dificilmente poderiam lidar 

com a situação de forma eficaz e positiva para cada lado.  O efeito do processo realizado pela 

mediação leva a um resultado cde sucesso óbvio para cada participante.  

Replicabilidade:  

Para replicar a atividade são necessários mais financiamento e pessoal. Motivar os 

participantes e criar confiança, assim como uma boa organização para uma comunicação e 

feedback eficazes conduzem a resultados positivos. 

1. Proprietário/Autor/Criador/Editor da Atividade  

Instituição:  59 Escola Unida 'Vasil Levski’ 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

País: Bulgária 

Posição e papel do contribuinte:  Mariyana Bozhkova - Directora 

Endereço de e-mail:  sou59@mail.bg 

Website: 59sou.org  

2. Visão geral da atividade  

Título da atividade:  

Juntos no caminho do sucesso. 

Tipo:  

Prática cooperativa para o bem das crianças. 

Data:   

As atividades da integração educacional foram realizadas durante o ano letivo de 2019/2020. 

Objetivo da atividade:   

As atividades ligadas à mediação educativa visam construir a ligação entre a escola como 

instituição, a comunidade, os pais e todas as outras instituições relacionadas com a educação 

e a formação dos jovens na Bulgária. 

Público-alvo (beneficiários):  

A atividade é destinada a estudantes, pais e professores. As partes envolventes são a escola, a 

comunidade de pais, a Fundação 'Konkordiya' - Bulgária, as administrações distritais 'Serdika' e 

'Poduyane', a Agência de Serviço Social - Departamento de Proteção da Criança.  

Breve introdução:   

59 A Escola Unida 'Vasil Levski' está situada em Sófia, no bairro de Malashevtsi. É uma escola 

com uma história de 128 - anos. Há estudantes com diferentes origens étnicas e estatutos 

sociais. Muitos estudantes são de famílias pobres. Há algumas favelas no bairro e as pessoas 

que lá vivem não têm registo de morada. A área é caracterizada por condições insalubres e 

desorganização social. Um problema grave para os estudantes que vivem em tais condições é 

o abandono escolar precoce. Para estes, o papel do mediador escolar é realmente importante. 

Existe um assistente social na escola que trabalha aqui há um ano e que, juntamente com o 

mediador, ajuda a melhorar a relação entre a escola e a comunidade de pais. Estão a ser 

utilizadas práticas diferentes, cuja eficácia está comprovada:   

- reuniões e conversas com os pais nas suas casas;  

- campanhas para ajudar as crianças de famílias pobres durante o surto de Covid 19;  

- mediação entre professores e alunos durante a escolaridade à distância.  

mailto:sou59@mail.bg


 
 
 
 
 

 
   
 
 

Localização / cobertura geográfica:  

Bulgária, Sofia, bairro Malashevtsi. 

Abordagem metodológica:   

Antes de um mediador educacional começar a trabalhar na nossa escola, encontrámos 

dificuldades em construir a ligação entre estudantes – professores – pais - instituições. Foi 

realizada uma análise de problemas e foram utilizados diferentes métodos para lidar com a 

situação inicial - conversas com os pais, contactos regulares com instituições, sistema 

organizado de contacto entre o mediador e os professores.  

A mediação na educação é extremamente importante para o sucesso do processo educativo na 

escola moderna. É a ligação necessária que une os estudantes - professores - pais e constrói 

uma ponte entre a escola como instituição e os pais como parte da comunidade.    

Recursos necessários:   

Para que as boas práticas de mediação educativa sejam aplicadas com sucesso, são necessários 

recursos financeiros. O mediador educacional e o assistente social têm de continuar a trabalhar 

na nossa escola e para serem eficazes no seu trabalho, a escola tem de apoiar o seu trabalho 

com os materiais necessários.  

Duração:   

A atividade do mediador educacional é planeada todos os anos. 

Validação:   

A atividade tem sido aprovada pelos interessados - escola e comunidade de pais. Os professores 

formados foram ajudados pelo mediador durante o ensino à distância, encontrando os alunos, 

mantendo contacto imediato com os professores. A prática é aprovada pelos pais, a maioria 

deles com baixo estatuto socioeconómico. Estes apreciam o trabalho do mediador e tornam-

se mais úteis e interessados em motivar os seus filhos a frequentar a escola. 

Impacto:  

A mediação na educação tem definitivamente um impacto positivo em todos os aspetos do 

processo educativo na escola. Pode ser visto na ajuda à formação do trabalho dos professores, 

na atitude pessoal para com cada aluno com problemas de assiduidade, na comunicação entre 

o mediador e os pais nas suas casas. 

Replicabilidade:  

É necessário continuar a desenvolver este trabalho com os pais, porque a maioria dos 

problemas surgem devido ao facto de os pais não estarem interessados na educação e educar 

não é uma prioridade para estes. Os pais têm de estar envolvidos em eventos escolares para 

se tornarem parte das iniciativas escolares.  

A mediação na educação é extremamente importante na escola moderna. É especialmente 

necessária nos casos em que alunos com diferentes origens étnicas e baixo estatuto 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 

socioeconómico são educados. Provou a sua eficácia durante o último ano escolar, quando 

tivemos de adaptar a aprendizagem durante o Covid-19. 

1. Proprietário/Autor/Criador/Editor da Atividade  

Instituição:  149 Escola Secundária 'Ivan Hadzhiyski' 

País: Bulgária 

Posição e papel do contribuinte:  Educador (mediador certificado)  

Endereço de e-mail:  manchev_c@abv.bg 

Website: www.149su.com  

2. Visão geral da atividade  

Título da atividade:  

Formação: A essência da mediação. 

Tipo:  

Aulas opcionais como parte do plano de inovação da escola. 

Data:   

Início em 15/09/2020. 

Objetivo da atividade:   

A formação dá aos alunos conhecimentos práticos e capacidades de como lidar com conflitos 

e discussões de todo o tipo. Consiste nas melhores estratégias aplicadas pelos principais 

especialistas em todo o mundo, testadas em muitas situações diferentes de resolução de 

problemas nos últimos 9 anos, também num contexto internacional. 

Público-alvo (beneficiários):  

Alunos do 10º ano da Escola Secundária 'Ivan Hadzhiyski' 149 

Breve introdução: 

Foi organizado pela primeira vez na Bulgária um curso durante todo o ano para estudantes do 

ensino secundário. O programa de aprendizagem é adaptado para estudantes do nível 

secundário, que tem como objetivo aumentar a inteligência emocional dos estudantes, reduzir 

a agressão na escola e desenvolver as capacidades de comunicação e sociais dos estudantes. 

Localização / cobertura geográfica:   

mailto:manchev_c@abv.bg


 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 

 

Sofia, Distrito de Ovcha Kupel, 149 Escola Secundária 'Ivan Hadzhiyski'. 

Abordagem metodológica:   

Dar um bom exemplo e um elevado nível de eficácia para a satisfação das partes interessadas. 

Roleplays, jogos competitivos e jogos de equipa. 

Recursos necessários:   

Um educador qualificado e certificado;  

Uma sala bem organizada;  

Partes motivadas. 

Duração:  

Um ano letivo. 

Validação:   

As atividades foram altamente avaliadas por diferentes partes interessadas que partilharam 

um feedback positivo.  

Impacto:  

Até agora, apenas foi observado um impacto positivo, após a conclusão do primeiro ano de 

monitorização. 

Replicabilidade:  

A mediação é um processo em que um terceiro indivíduo neutro ajuda as partes em conflito a 

resolver o conflito através da utilização de técnicas especializadas de comunicação e 

negociação. Os mediadores são profissionais com muitas competências, que gerem a interação 

entre as partes e utilizam uma variedade de técnicas para orientar o processo numa direção 

construtiva. 

1. Proprietário/Autor/Criador/Editor da Atividade  

Instituição:  Escola Secundária Profissional de Turismo de Sófia 

País: Bulgária 

Posição e papel do contribuinte:  Psicólogo Escolar e Consultor Pedagógico 

Endereço de e-mail:  thh_sofia@abv.bg 

Website:  http://www.spgt.org  

mailto:thh_sofia@abv.bg


 
 
 
 
 

 
   
 
 

2. Visão geral da atividade  

Título da atividade:  

Um acordo para a resolução de conflitos. 

Tipo:  

Método. 

Data:   

Janeiro de 2020. 

Objetivo da atividade:   

Gerir conflitos e resolver discussões na educação com base em quadros legislativos de 

mediação na Bulgária, ter competências para negociar e gerir conflitos e conhecer o sistema 

educativo com as suas funções específicas.  

Público-alvo (beneficiários):  

Alunos, professor, psicólogo escolar, conselheiro pedagógico, pais e diretores de escolas. 

Breve introdução:   

As várias partes em conflito ofendem-se e ameaçam-se mutuamente durante o intervalo, o 

conflito aprofunda-se e outros estudantes são envolvidos. O clima emocional negativo leva a 

indisciplina durante as aulas.  

Os colegas de turma dos alunos partilham com o professor da turma que este pode 

transformar-se em agressão física depois das aulas. Para ajudar a resolver o conflito dos 

estudantes, o professor encaminha-os ao psicólogo escolar e ao conselheiro pedagógico. Os 

coordenadores na escola (professor, psicólogo escolar e conselheiro pedagógico) partilham a 

opinião de que o caso é adequado para ser resolvido através dos métodos de mediação. Os 

alunos são convidados a falar na escola com um acordo assinado pelos pais. Nesta fase é 

declarado que a participação dos pais no procedimento de mediação não é necessária. Depois 

de definir o objetivo do conflito, libertando a tensão emocional, melhorando a comunicação e 

discutindo os papéis de ambas as partes, estes encontram a solução sozinhos e tomam a 

decisão de acabar com o conflito. 

Localização / cobertura geográfica:   

Sofia, Distrito de Oborishte 

Abordagem metodológica:   

1. Recolha de informações sobre o conflito.  

2. Identificação das partes em conflito.  

3. Discussão sobre o objetivo do conflito com as partes, mas com o acordo prévio dos seus pais. 

4. Assinatura de um acordo para a resolução do conflito.  



 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 

Recursos necessários:   

Recursos humanos: um psicólogo escolar e um conselheiro pedagógico. 

Uma metodologia escrita para a aplicação do método de acordo voluntário entre as partes 

para a resolução do conflito. 

Duração:   

Esta atividade teve uma duração de três semanas. A abordagem individual é feita para cada 

caso, o que significa que a duração pode variar entre os diferentes casos.  

Validação:   

A atividade é aprovada por estudantes e pais através do preenchimento da declaração de 

acordo informado para a aplicação do método de resolução voluntária do conflito. 

Impacto:   

O impacto observado é positivo. Depois de definir o objetivo do conflito, libertando a tensão 

emocional, melhorando a comunicação e discutindo posições laterais, eles encontram a 

solução sozinhos e tomam a decisão de acabar o conflito.  

Replicabilidade:  

A mediação educativa é uma forma eficaz de alcançar a paz na sala de aula. No entanto, é 

necessário aplicar um modelo aprovado para gerir conflitos e resolver conflitos na educação 

com base no quadro legislativo da mediação na Bulgária, possuir competências para negociar 

e gerir conflitos e conhecer o sistema educativo com as suas funções específicas. Durante a 

aula da turma do 8º ano, o professor informou os alunos sobre as possibilidades de resolução 

de conflitos com recurso à mediação. 

1. Proprietário/Autor/Criador/Editor da Atividade  

Instituição:  O Serviço de Mediação Escolar  

País:  Bélgica-Valónia 

Posição e papel do contribuinte:   Serviço de Mediação Escolar (dependente da Direcção-

Geral da Educação Obrigatória [DGEO - Federação Valónia-Ministério da Valónia-Bruxelas]) 

Endereço de e-mail:  juliette.vilet@cfwb.be 

Website:  www.enseignement.be  

2. Visão geral da atividade 

mailto:juliette.vilet@cfwb.be
http://www.enseignement.be/


 
 
 
 
 

 
   
 
 

Título da atividade:  

LA MÉDIATION SCOLAIRE (Mediação escolar) 

Tipo:  

Contribuição de um mediador para conflitos nas escolas. 

Data:  

Criada em 1998 e ainda em curso. 

Objetivo da atividade: 

Propõe um quadro de abordagem de conflitos, servindo como garantia do processo de 

mediação, procurando uma solução que sirva a todas as partes envolvidas. 

Público-alvo (beneficiários): 

Os mediadores que trabalham nas escolas secundárias.  

Breve introdução:  

O Serviço de Mediação Escolar propõe um quadro para a resolução de conflitos, qualquer que 

seja a razão da tensão. Não intervêm sobre o conteúdo do conflito; servem antes como 

garantia do processo de mediação. O conteúdo do conflito é da responsabilidade das partes 

envolvidas, mas, graças ao processo de mediação, procuram uma solução que lhes convém a 

todos.  

Localização / cobertura geográfica: 

Regiões de Bruxelas e da Valónia.  

Abordagem metodológica: 

Os mediadores só podem intervir se forem solicitados. Os pedidos podem ser feitos por 

responsáveis escolares, alunos, pais, pessoal escolar, mas também de serviços externos, que 

acreditam que existe um conflito ou uma situação de absentismo que necessita de mediação 

para ser resolvida. Em Bruxelas, os mediadores são internos e operam principalmente dentro 

de 51 escolas. Na Valónia, os mediadores são externos e operam quando existe um pedido 

escrito.  No terreno, os mediadores analisam cada situação e efetuam uma avaliação para 

determinar se podem intervir ou se precisam de remeter o caso para um serviço alternativo. 

Se puderem intervir, então procedem à mediação. 

Recursos necessários: 

Um grupo de mediadores formados para intervir nas situações apresentadas e meios para 

criar uma rede que permita ligar os mediadores aos requerentes que deles necessitem. 

Duração: 

O processo de mediação pode diferir de uma situação para outra, afetando a duração da 

mesma. 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 

Validação: 

Os resultados positivos foram comentados no Portal da Educação Escolar, e também em 

outros websites e artigos científicos sobre o impacto da mediação na educação escolar, pelo 

que podemos assumir que é uma boa prática reconhecida neste campo. 

Impacto:  

Uma cultura de mediação e comunicação está a desenvolver-se bem nas escolas. O clima de 

confiança aumentou e as relações entre os intervenientes escolares melhoraram. Isto 

resultou na redução de conflitos e tensões, de acordo com o resumo da prática. 

Lições aprendidas: 

Com esta atividade, podemos aprender que a mediação é por vezes necessária para obter um 

resultado positivo de um conflito enquanto mostramos às partes envolvidas que ouvir e 

negociar é uma forma eficiente de resolver um conflito. 

Replicabilidade: 

Esta atividade poderia ser realizada em qualquer escala em diferentes países, uma vez que 

apenas requer a formação de uma rede de mediadores disponíveis para os pedidos que 

possam ser feitos. 

Conclusão: 

Esta é uma excelente forma de resolver a possível falta de programas de mediação que 

podem afetar muitas escolas.  

1. Proprietário/Autor/Criador/Editor da Atividade  

Instituição: Fórum Finlandês de Mediação 

País:  Finlândia 

Posição e papel do contribuinte:  -- 

Endereço de e-mail:  -- 

Website:   https://sovittelu.com/vertaissovittelu/in-english/  

2. Visão geral da atividade  

Título da atividade:  

VERSO-Programme: Mediação na Educação. 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

Tipo:  

É um programa que oferece formação em abordagem restaurativa, práticas restaurativas e 

mediação a crianças e profissionais que trabalham com crianças na educação infantil, escolas 

e outras instituições de aprendizagem. 

Data:  

Existem publicações sobre a sua implementação e resultados desde, pelo menos, 2001. 

Objetivo da atividade: 

Ensinar aos estudantes e às escolas em geral que os conflitos podem ser vistos como uma 

situação de aprendizagem, utilizando a mediação para os gerir e resolver.  

Público-alvo (beneficiários): 

Crianças nas escolas. 

Breve introdução:  

O programa VERSO visa ensinar os alunos a resolverem os seus problemas por si próprios, 

através da ajuda e mediação dos seus pares mais velhos, por vezes mesmo sem a intervenção 

de qualquer adulto. Isto visa reduzir a violência e os conflitos em geral entre os estudantes, 

ao mesmo tempo que os ensina os mesmos a resolverem os seus problemas de forma 

civilizada e independente. Se o conflito em questão envolve violência ou bullying, ou se 

acontece entre um professor e um estudante, outros professores ou pessoal formado entram 

em jogo para resolver a situação. 

Localização / cobertura geográfica: 

Está disponível para escolas na Finlândia. 

Abordagem metodológica: 

Para "conflitos menores" tais como disputas entre crianças, estudantes mais velhos, pessoas 

formadas para mediar conflitos reúnem-se com as partes envolvidas em reuniões pacíficas. 

Caso a situação não possa ou não deva ser resolvida entre pares, professores ou funcionários, 

as pessoas formadas envolvem-se para orientar as negociações. Desta forma, a mediação 

torna-se uma oportunidade de aprender e assumir responsabilidades, tornando os estudantes 

mais independentes. 

Recursos necessários: 

Os mediadores formados têm de ensinar os estudantes mais velhos envolvidos no programa 

sobre como mediar conflitos, e também os adultos envolvidos sobre como orientar os 

estudantes na resolução de problemas de forma pacífica. 

Duração: 

A duração pode variar em função das características de cada situação ou conflito. 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 

Validação: 

No site existe uma lista que mostra a avaliação do programa. Além disso, são publicados 

resultados periódicos pela criadora do programa, Maija Gellin, que em 2019 publicou a sua 

tese sobre o programa. 

Impacto:  

Tendo em conta os resultados apresentados no site, e o tempo durante o qual o programa 

está a decorrer, só podemos assumir que tem sido uma ferramenta bem sucedida para 

resolver conflitos e ensinar as crianças a transformar disputas numa oportunidade de 

aprendizagem. Podemos dizer que este é o melhor resultado possível, uma vez que não só 

ajuda a reduzir os conflitos, como também prepara as crianças para a sua idade adulta. 

Lições aprendidas: 

A mensagem chave nesta atividade é como a mediação é útil quando se trata de chegar à raiz 

dos conflitos que surgem, porque não só ajuda a reduzi-los e resolvê-los, mas também 

transforma estas situações numa oportunidade de aprendizagem para as crianças. 

Replicabilidade: 

Este projeto pode ser implementado noutros países ou regiões, uma vez que apenas necessita 

de alguns formadores para preparar as partes interessadas. 

Conclusão: 

Este projeto é uma ferramenta útil, pois dá aos estudantes o conhecimento e o poder de 

abordar os seus conflitos de uma forma abrangente e pacífica, tornando todas as partes 

envolvidas mais preparadas para os resolver. 

1. Proprietário/Autor/Criador/Editor da Atividade 

Instituição:  Centro de Paz e Justiça de Edimburgo  

País:  Reino Unido  

Posição e papel do contribuinte: Organização não-governamental 

Endereço de e-mail:  

contact@peaceandjustice.org.uk (para informações gerais) 

coopgames@peaceandjustice.org.uk (para contactar o coordenador do programa) 

admin@peaceandjustice.org.uk  (para contactar o administrador do Centro) 

Website: https://peaceandjustice.org.uk/  

mailto:contact@peaceandjustice.org.uk
mailto:coopgames@peaceandjustice.org.uk
mailto:admin@peaceandjustice.org.uk
https://peaceandjustice.org.uk/


 
 
 
 
 

 
   
 
 

2. Síntese da atividade  

Título da atividade:  

O Projeto "Construção da Paz para Escolas Primárias” 

Tipo:  

É um projeto dirigido às escolas primárias que oferece diferentes programas e cursos. Além 

disso, o projeto é financiado por subvenções da Network for Social Change, Pumphouse Trust, 

Fellowship of Reconciliation, Anglican Pacifist Fellowship, Edinburgh Peace & Justice Centre 

legacies e doações individuais.    

Data:   

O projeto foi fundado em 2015 e, desde então, tem estado plenamente operacional em 

diferentes escolas. 

Objetivo da atividade:  

O projeto apoia o(s) currículo(s) escolar(ais) por excelência e ajuda a desenvolver competências 

em audição e cooperação. Visa ajudar as crianças a falar de emoções, desenvolver a resolução 

de problemas, empatia, afirmação e capacidade de mediação. O objetivo é, em primeiro lugar, 

lançar as bases sobre como instruir os alunos sobre competências e mentalidade na resolução 

de conflitos, bem como oferecer formação a professores e alunos em contexto de turma, com 

o objetivo de desenvolver práticas sustentáveis de comunicação não violenta, uma prática 

restauradora de resolução de conflitos, mediação entre pares e manutenção de círculos (a um 

nível mais avançado). Este segundo objetivo enquadra-se no objetivo global de desenvolver um 

modelo profundo de construtores da paz. Além disso, o projeto ajuda as crianças melhoram a 

autoestima, o respeito, e a comunicação. Finalmente, o programa apoia a Saúde e Bem-estar 

no Currículo Escocês para a Excelência. 

Público-alvo (beneficiários):  

O principal público-alvo são os alunos e professores das escolas primárias de toda a Escócia. 

Contudo, os beneficiários indiretos também podem ser considerados os pais dos alunos. 

Breve introdução:   

O contexto global em que o projeto foi lançado é a necessidade de fomentar a aprendizagem 

emocional e social dos alunos das escolas primárias, bem como a necessidade de ajudar os 

alunos a desenvolver a sua resiliência emocional.  

O Centro procura, através da implementação do projeto, abordar os seguintes objectivos e 

desafios: (i) perturbações de baixo nível nas aulas; (ii) inteligência emocional; (iii) 

comportamentos de bullying; (iv) falta de empatia dos alunos; (v) tendências para excluir 

alunos; (vi) dificuldades em fazer amigos e socializar adequadamente; (vii) aulas que não têm 

coesão interna entre os alunos; e (viii) desenvolvimento do tempo em círculo. 

Localização / cobertura geográfica:  



 
 
 
 
 

 
   
 
 

Uma vez que a sede do Centro se situa em Edimburgo, a cobertura geográfica do projeto inclui 

principalmente a Escócia. Contudo, o projeto concentra-se principalmente nas escolas de 

Edimburgo e Glasgow.  

Abordagem metodológica:  

Este projeto segue uma abordagem metodológica dupla. Na primeira parte da metodologia, o 

projeto realiza o curso "Peacebuilders Foundation": Jogos Cooperativos e Resolução de 

Conflitos" que é geralmente dirigido a turmas que se encontram a um nível iniciante em termos 

de desenvolvimento de competências e mediação. Através deste curso interativo, existe um 

enorme potencial para toda a turma (independentemente do facto de um aluno já ter estado 

ou não envolvido num conflito/ incidente violento) para transformar o ambiente ou psicologia 

negativa das crianças num ambiente positivo, sob os valores do respeito comum e da resiliência 

emocional. Neste curso, são oferecidas uma série de ferramentas educativas, tais como 

atividades de cooperação, resolução de problemas de grupo, narração de histórias e reflexão.   

Relativamente à segunda parte da metodologia, o projeto oferece o curso "Aulas de 

Colaboração: um desenvolvimento mais profundo do modelo dos construtores de paz". Este 

curso tem também um nível participativo mas mais profundo e avançado em comparação com 

o anterior (que é mais rudimentar), essencialmente baseado neste último como um passo 

seguinte. Construindo para uma abordagem escolar holística, é oferecida uma formação para 

professores e alunos em contexto de turma - naturalmente adaptada às necessidades e 

prioridades de cada escola - para desenvolver práticas sustentáveis de comunicação não 

violenta, práticas restaurativas de resolução de conflitos, mediação de pares e manutenção de 

círculos. Há que esclarecer que existe a oportunidade do Centro de Paz e Justiça (que leciona 

ambos os cursos) de se concentrar apenas na formação de mediadores de pares na escola para 

ajudar os alunos a resolver disputas entre si. Finalmente, o Projeto em ambos os cursos, 

considera aspetos de género, incluindo tanto estudantes do sexo masculinos como do sexo 

feminino em jogos cooperativos e em sessão de mediação entre pares (como parte do segundo 

curso). 

Recursos necessários:  

Em termos de recursos necessários para implementar e replicar esta prática, o Centro oferece 

vários materiais de aprendizagem, bem como ferramentas que são necessárias para fazer 

avançar no currículo escolar. Além disso, por vezes, utiliza ferramentas digitais para ter um 

ambiente mais inovador através de uma atividade interativa. Tais ferramentas digitais incluem 

projetores de vídeo ou espaços amigáveis para a realização de atividades, como mesas 

redondas para a atividade de narração de histórias e jogos cooperativos.   

No entanto, um ponto desafiante em termos de recursos, particularmente em relação ao 

primeiro curso, é o facto de o Centro pedir tipicamente às escolas que contribuam com um 

valor entre £20 e £150 por curso. Isto porque o Centro atua como contribuinte externo que 

entra na comunidade escolar e oferece atividades adicionais que não estão incluídas no 

currículo previsto. Obviamente, uma escola poderia considerar a taxa financeira como um 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

obstáculo à participação. No entanto, o Centro declarou que pode ajudar na angariação de 

fundos para que as escolas possam prosseguir com os cursos e colher os seus múltiplos 

benefícios. 

Duração: 

A duração varia de acordo com cada curso. 

 O primeiro curso (Curso de Jogos Cooperativos e Resolução de Conflitos) decorre 

durante 8 semanas como parte do dia-a-dia da escola, enquanto os Facilitadores 

formados trabalham normalmente com dois grupos de turmas por dia. Além disso, uma 

aula com facilitadores, incluindo uma variedade de atividades deste curso, pode durar 

cerca de 55 minutos por semana.  

 O segundo curso mais avançado (Salas de aula cooperativas: um desenvolvimento mais 

aprofundado do modelo Construtores de Paz) não começa antes da conclusão do curso 

inicial de 8 semanas. No entanto, o projeto não especifica a duração exata do curso. 

Validação:  

A prática não é um mapa teórico ou um enquadramento não aplicado. Pelo contrário, o projeto 

"Construção da Paz nas Escolas Primárias" foi validado recorrentemente desde as primeiras 

etapas da sua implementação, em 2015. Em particular, foi relatado que através deste projeto, 

o Centro de Paz e Justiça de Edimburgo trabalhou com 50 grupos de turmas em 25 escolas 

primárias até agora em Edimburgo e Glasgow. Esta é uma escala de validação significativa, uma 

vez que transcende o âmbito local e prova que o projeto se materializou na prática em 

contextos diferentes, ainda que sempre dentro das fronteiras nacionais da Escócia. 

Impacto:   

Em consonância com o facto de os componentes do projeto terem sido validados muitas vezes 

durante os últimos cinco anos, muitos resultados concretos foram observados desde 2015. De 

facto, a monitorização e avaliação contínuas, do projeto, através de indicadores quantitativos 

(por exemplo, dados estatísticos) e qualitativos (entrevistas diretas com os beneficiários), 

revelaram um impacto positivo significativo do projeto.  

Mais concretamente, foi revelado que em algumas escolas que implementaram os cursos, pelo 

menos 50% das crianças mostraram alguma melhoria nas tendências violentas no sentido de 

mais comportamentos de tolerância e respeito; 82% das crianças relataram um aumento na 

confiança; 78% das crianças deram a si próprias pontuações de 7 em 10, sendo que 10 foram 

"trabalhar melhor com os outros" na sequência do programa de jogos cooperativos; enquanto 

que 38% das crianças sentiram que eram melhores a lidar com a raiva. Estes números são 

apenas alguns exemplos das melhorias estatísticas mais amplas que têm sido registadas e 

indicam o impacto.  

Além disso, os próprios beneficiários manifestaram-se positivamente sobre o projeto. Dois 

depoimentos de estudantes entrevistados são fornecidos como exemplos para ilustrar este 

ponto: (i) "Aprendi nos workshops a não ter medo de partilhar os seus sentimentos" (de P3/4 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 

 

1. Proprietário/Autor/Criador/Editor da Atividade   

Instituição: Resolução de conflitos para jovens por jovens  

País:  REINO UNIDO  

Posição e papel do contribuinte:  Organização e coordenação do projeto  

Endereço de e-mail:  admin@cresst.org.uk   

Website:  https://www.cresst.org.uk/  

  

2. Visão geral da atividade  

Título da atividade:  -- 

Tipo: mediação de pares 

Data: Desde 2003  

aluno de Stockbridge em 2017); e (ii) "Aprendi a relaxar e a confiar uns nos outros e a ser um 

bom amigo" (de P5 aluno de Stockbridge em 2016). 

Replicabilidade:  

Em princípio, o projeto pode ser replicado no sentido de que os cursos oferecidos poderiam ser 

potencialmente transferidos para outros contextos nacionais ou regionais, com algumas 

adaptações necessárias. Neste caso, deve apenas ser garantido que os recursos necessários 

estão a postos antes de os cursos serem replicados. Além disso, estes cursos poderiam ser 

ampliados e totalmente integrados nos currículos educacionais formais nacionais, pelo menos 

para as escolas primárias. Isto poderia ser feito quer para o sistema educativo escocês, mas 

potencialmente para outros sistemas educativos nacionais em toda a Europa. 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

Objetivo da atividade:  

O objetivo da organização CRESST é a realização de programas destinados a desenvolver a 

resolução de conflitos e a mediação de pares de uma forma sustentável nas escolas. Neste 

momento, a organização CRESST está implementar o Projeto "Jovem Formador da Paz". Este 

projeto equipa crianças e jovens e os adultos à sua volta com a consciência e competências para 

gerir conflitos entre alunos. O projecto Youth Resolving Conflict (YRC) visa desenvolver os 

conhecimentos, competências e confiança dos adolescentes e dos adultos que com eles 

trabalham para gerir o conflito de uma forma construtiva. Outros programas são concebidos 

para permitir ao pessoal aprender novas competências e técnicas para lidar com conversas 

difíceis.  

Público-alvo (beneficiários):   

O CRESST trabalha com os dirigentes, funcionários, alunos, pais e diretores das escolas primárias 

para assegurar que todos os aspetos da vida escolar reforcem a abordagem da escola à 

resolução construtiva de conflitos e o seu empenho na reconciliação. Além disso, o CRESST 

oferece programas de formação para ajudar os líderes seniores, professores, assistentes de 

ensino, supervisores à hora do almoço, governadores, pais e encarregados de educação a utilizar 

uma vasta gama de competências e técnicas de resolução de conflitos.   

Breve introdução:    

Para a maioria dos jovens os conflitos são uma parte inevitável, por vezes excitante, e muitas 

vezes dolorosa e destrutiva da vida. CRESST acredita que estes jovens são capazes de aprender 

e praticar competências que lhes permitem explorar e envolver-se positivamente com o 

conflito e encontrar as suas próprias resoluções positivas.   

A organização de jovens que se dedica à resolução de conflitos para jovens executa vários 

projetos na escola, através dos quais tentam equipar crianças e jovens e os adultos à sua volta 

com a consciência e as competências necessárias para gerir conflitos entre alunos.   

Através de vários workshops, sessões, formação intensiva CRESST ajuda os estudantes a 

compreender o que é o conflito, como o afeta pessoal e fisiologicamente, como o conflito se 

agrava, aptidões e abordagens para a gestão de conflitos interpessoais e estratégias para a 

gestão de conflitos online.  

Localização / cobertura geográfica:   

Sheffield, Escócia  



 
 
 
 
 

 
   
 
 

Abordagem metodológica:   

Todos os programas de formação CRESST são concebidos não só para permitir aos adultos que 

se familiarizarem com abordagens de resolução de conflitos, mas também para partilhar 

atividades, jogos e conteúdos que podem ser utilizados com os jovens. Os programas CRESST 

podem ser executados a muitos níveis. Existem workshops de sensibilização para familiarizar o 

pessoal com o que os jovens são ensinados e como funcionam os esquemas, particularmente 

com o objetivo de assegurar que os adultos confiam nos jovens e encorajar outros a procurar 

apoio. Além disso, o CRESST trabalha ao nível das políticas de gestão do comportamento, 

desenvolvendo abordagens restaurativas de modo a permitir à escola realizar as suas ambições 

e valores para a reconciliação e para o fomento de boas relações.   

Aqui está o vídeo que explica como funciona a mediação entre pares:  

https://youtu.be/_MCXWDgcajI  

Recursos necessários:   

O trabalho do CRESST é apoiado por financiamento governamental, mas também está a ser 

angariado dinheiro a partir de donativos, patrocínios, etc.    

Relativamente ao trabalho na escola, o CRESST fornece à escola todos os recursos e materiais 

de que necessita para continuar o esquema nos anos futuros.  

Duração:   

O CRESST foi fundado em 2001, mas os projetos de mediação decorrem desde 2003.  

Validação:   

A utilização de abordagens restaurativas num ambiente escolar ou juvenil confere ao pessoal 

um papel para facilitar uma solução, e não simplesmente impor uma sanção.  "Tornou-o um 

lugar mais seguro... e temos aulas melhores porque as aulas não são retomadas pelos 

professores que tentam resolver o que aconteceu nas horas de recreio".   

Todos os anos, a organização CRESST celebra os esforços voluntários dos mediadores, 

convidando-os a participar numa conferência na Universidade de Sheffield. Durante a 

conferência, os participantes jogam diferentes jogos, interagem entre si e os seus esforços são 

reconhecidos e validados.    

Da sua experiência, a organização CRESST está muito satisfeita com a forma como as coisas são 

implementadas e reconhece que a mediação entre pares é uma ferramenta poderosa, razões 

pelas quais se sentem inspirados para continuar o seu trabalho.   

https://youtu.be/_MCXWDgcajI
https://youtu.be/_MCXWDgcajI
https://youtu.be/_MCXWDgcajI
https://youtu.be/_MCXWDgcajI


 
 
 
 
 

 
   
 
 

Impacto:    

Desde 2004, o CRESST estabeleceu uma forte reputação em Sheffield e não só, implementando 

a formação em resolução de conflitos em mais de 60 escolas e outras organizações juvenis. 

Cresceram significativamente desde 2014, tendo conseguido um financiamento de três anos 

para lançar um novo projeto com escolas secundárias. O CRESST já formou diretamente mais 

de 1.000 jovens mediadores, e estimam que o número total de crianças e jovens que 

aprenderam e praticaram técnicas de resolução de conflitos como resultado do apoio do 

CRESST é agora superior a 3.000. Todos os anos, mais de uma centena de mediadores de pares 

de escolas locais ativas participaram na sua conferência anual na Universidade de Sheffield.   

No entanto, as principais mudanças verificam-se na: prevenção de situações de tensão, 

incluindo intimidação e assédio; na gestão de situações de conflito; na extinção de conflitos 

existentes e na superação de bloqueios e momentos chave nascidos da exacerbação do orgulho.  

Replicabilidade:   

O programa é fácil de implementar, é atrativo para diferentes categorias, quer sejam crianças 

pequenas ou adultos (professores ou pais), prático e pode, sem dúvida, ser replicado para 

outras escolas do Reino Unido ou de fora do Reino Unido.   

 

  

1. Proprietário/Autor/Criador/Editor da Atividade  

Instituição:  Método Pikas 

País:  Suécia  

Posição e papel do contribuinte: Criador: Anatol Pikas (psicólogo) 

Endereço de e-mail:  anatol@pikas.se  

Website: http://www.pikas.se/scm/ 

2. Visão geral da atividade  

Título da atividade:   

Método Pikas / Método da Preocupação Partilhada 

Tipo:   

Método 

Data:   

Publicado pela primeira vez em 1987 (mas foi adaptado e evoluiu várias vezes desde então). 
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Objetivo da atividade:  

O objetivo deste método é lutar contra o bullying na escola, quebrando a pressão do grupo, e 

invertê-la de forma positiva, fazendo com que os bullies contribuam para a melhoria da vida da 

vítima, em vez de procurar a solução mais direta do castigo individual. 

Público-alvo (beneficiários):  

O método é dirigido principalmente a professores e educadores, num ambiente escolar, uma 

vez que são estes que precisam de o aprender. Contudo, aqueles que beneficiam com este são 

os estudantes, e o objetivo é considera-los como atores importantes no processo. 

Breve introdução:   

A ideia central por detrás deste método é que, na maioria dos casos, o bullying é empreendido 

por uma pressão de grupo, ou com o apoio de um, e como tal, a pressão de grupo desempenha 

um grande papel no mesmo, e pode ser o mecanismo que impede o bullying de parar, 

bloqueando iniciativas individuais. No entanto, a punição individual dos bullies tornará muitas 

vezes as coisas ainda piores para a vítima (aquele que é intimidado).  

Assim, o princípio central do método é que, quando abordados individualmente de uma forma 

não acusatória, os bullies podem reconhecer a angústia do seu alvo. E dessa forma, a dinâmica 

de grupo pode ser quebrada e reformulada em direção a um objetivo construtivo. 

O método tem sido utilizado há mais de 30 anos, e é frequentemente atualizado para satisfazer 

as necessidades da sociedade atual. 

Localização / cobertura geográfica:  

O método foi implementado pela primeira vez na Suécia, mas desde então tem sido 

desenvolvido com sucesso em vários países, tais como França, Canadá, Finlândia e Austrália. 

Abordagem metodológica:  

A abordagem deste método é trabalhar através de reuniões individuais entre os bullies e o 

professor/educador que conhece o método, e depois reuniões com todo o grupo, e depois com 

o grupo e o(s) alvo(s). 

Recursos necessários:  

O recurso mais importante é o ensino deste método a educadores e professores dispostos, uma 

escola cooperativa e boa informação sobre as relações entre alunos, para identificar quando há 

um caso de bullying. 

Duração:  

Não há uma duração precisa para este método, pode ser reutilizado tantas vezes quantas forem 

necessárias uma vez formados os educadores/professores. No entanto, a intervenção num caso 

de bullying pode levar vários dias a poucas semanas, dependendo da rapidez com que o 

progresso é feito. 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 

 

Instrumento de recolha do quadro legislativo e dos serviços prestados ligados a mediação 

educativa em cada país parceiro 

 

 Espanha 

Validação:  

O programa é validado através da implementação múltipla em muitas escolas e do 

reconhecimento oficial em vários países. Tornou-se, por exemplo, o método padrão contra o 

bullying escolar nas escolas que utilizam a mediação escolar. 

Impacto:   

O impacto deste método é globalmente muito bom, com um sucesso de cerca de 80% em média 

em todas as escolas que o implementam. 

Replicabilidade:  

O método é feito para ser global e adaptável à maioria dos ambientes escolares e à maioria dos 

casos de bullying escolar. Como tal, é altamente replicável. 

Evolução histórica da mediação educativa em termos de legislação 

A mediação é uma forma de resolução de conflitos entre duas ou mais pessoas, com a 

intervenção de um terceiro imparcial chamado mediador. No caso da educação, este mediador 

pode ser um estudante, professor ou pai.  

O início da mediação escolar em Espanha começou por volta de 1994 no País Vasco, para mais 

tarde se estender ao resto do CCAA.  

Foram criadas equipas de mediação em centros educativos, tanto em escolas de ensino 

primários como secundários, para lidar com problemas e conflitos que possam surgir no centro 

educativo. Acima de tudo, este sistema tem sido implementado com maior rigor e intensidade 

nos centros de ensino secundário porque os serviços de um mediador são mais suscetíveis de 

serem necessários.  

Por esta razão, as Comunidades Autónomas têm legislado desde meados da década de 1990 

para apoiar as funções destas equipas de mediação.  

A primeira a incorporar explícita e oficialmente a mediação na sua legislação foi a Catalunha 

com a Lei 21/2003, de 4 de julho, sobre a promoção da paz em 2003. 

Quadro legislativo relacionado com a mediação educativa 

A legislação do Estado que apoia a Mediação na educação pode ser encontrada em:  

Lei 27/2005, de 30 de novembro, sobre a promoção da educação e da cultura de paz.  



 
 
 
 
 

 
   
 
 

A origem desta lei deve-se ao Programa de Ação sobre uma Cultura de Paz, aprovado pela 

Assembleia Geral da ONU em 1999.  

O segundo recurso regulamentar em que se baseia a mediação escolar é a Lei Orgânica 3/2020, 

de 29 de dezembro, que altera a Lei Orgânica 2/2006, de 3 de maio, sobre a Educação. Nesta 

lei, refere-se à mediação nos seus artigos tanto direta como implicitamente através de 

referências, tais como as encontradas nos Princípios da Educação (art. 1.c) ou no preâmbulo e 

no artigo 2.1.c.  

O decreto Real 732/1995, de 5 de maio, pelo qual foram obtidos os direitos e obrigações dos 

estudantes e as regras de coexistência nos centros tem um carácter suplementar, uma vez que 

é aplicável nas Comunidades Autónomas que não aprovaram os seus próprios regulamentos 

nesta área.  

Para além destes regulamentos, existem os Planos de Coexistência, por exemplo: o Plano para 

a Promoção e Melhoria da Coexistência Escolar. 

Quem pode implementar mediação educativa? Quem pode ser um mediador educacional? 

Em Espanha, não existe nenhuma categoria profissional de mediador escolar, embora existam 

muitos profissionais de outros sectores, como a psicologia ou o trabalho social, que se dedicam 

a este campo.   

Para ser um mediador educacional, é necessário fazer um curso de formação sobre a mediação 

voluntária. Um profissional de mediação é aquele que irá formar futuros mediadores que 

podem ser tanto professores como estudantes. 

Características e requisitos pessoais e profissionais para mediadores educacionais: 

Entre as qualidades pessoais dos mediadores, são importantes as seguintes: não julgar, ouvir 

ativamente, atitudes de solidariedade e capacidade de diálogo são importantes, estar 

disponível, disposto e preparado, saber parafrasear, ter paciência, ser neutro e não pressionar.  

Na mediação escolar, o mediador pode ser um professor, um estudante, ou o diretor. A fim de 

não incorrer num conflito de interesses, recomenda-se que o mediador seja uma pessoa de 

fora do centro educativo. 

Serviços prestados ligados à mediação educativa 

Os serviços relacionados com a mediação educativa podem ser apresentados através de 

formação externa que pretende implementar a mediação no centro educativo. Os cursos são 

lecionados por centros de formação, municípios, serviços sociais, ONG, etc., nos quais um 

determinado grupo de estudantes e professores são selecionados e recebem formação.  

Um serviço de mediação através de formação interna é também possível, neste caso os 

professores que têm formação em mediação podem dar formação nos seus centros, para tal 

podem ser apoiados por publicações, conferências, etc. Embora suponha um menor 

investimento económico para o centro educativo, adapta ou personaliza o ensino aos 

estudantes do centro.  



 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 Grécia  

No entanto, as opções anteriores não se opõem, mas ambas podem ser consideradas e 

combinadas, sendo uma formação mista. É habitual começar com uma formação externa e 

disseminá-la gradualmente através do centro com uma formação interna.  

É aconselhável fazer a formação durante o horário escolar, uma vez que é frequentemente 

controversa após o período da escola. 

 

Evolução histórica da mediação educativa em termos de legislação  

Na Grécia, desde meados dos anos 2000, uma série de programas de mediação escolar 

dispersos começaram a ser implementados numa base informal. Contudo, estes serviços não 

implicavam um estatuto jurídico oficial e o reconhecimento do papel da mediação, pelo que os 

intervenientes da comunidade escolar (tais como professores, diretores ou pais) careciam de 

um quadro legal, sob a forma de um decreto legislativo formal, que lhes permitisse estabelecer 

o processo de mediação educacional dentro do seu contexto.    

Uma grande mudança no sistema educativo grego relativamente à institucionalização e ao 

reconhecimento do papel da mediação como forma alternativa de resolução de conflitos em 

contextos educativos ocorreu durante os últimos anos. A mediação educativa, como método 

de resolução pacífica em qualquer disputa e desacordo dentro da comunidade escolar, foi 

inicialmente introduzida nas escolas gregas em 2011, após uma proposta oficial do "Provedor 

Grego dos Direitos da Criança" através da Circular no.18890/ΓΣ201, emitida pelo Ministério 

Grego da Educação e Assuntos Religiosos. Além disso, em 23/01/2018, foi publicado um 

Decreto Ministerial Conjunto (no.10645/ΓΔ4/2018) pelo Ministério da Educação e dos Assuntos 

Religiosos, no âmbito do Diário do Governo (ΦΕΚ) com o no. 120/Β/23-1-2018, no qual o artigo 

31 (Medidas pedagógicas e ações de carácter pedagógico), par. 1 estipula: "A Associação de 

Professores tem a responsabilidade pedagógica de agir e aplicar práticas para criar na escola o 

clima necessário para a implementação dos objectivos da educação(....). Para o efeito, deve 

utilizar todos os meios disponíveis (por exemplo, sessões de aconselhamento com estruturas 

educativas de apoio, processo de mediação) para abordar qualquer comportamento 

desviante". O termo "mediação" acima mencionado foi considerado um marco histórico para 

o reconhecimento do processo de mediação no ambiente escolar, reforçando o seu potencial 

de apoio a um ambiente de cooperação e respeito mútuo entre todos os membros da 

comunidade educativa.  

 

Fontes:  

 https://ekpaideytikhepikairothta.gr/wp-content/uploads/2019/10/Thanos_.pdf  

 https://www.opemed.gr/?p=6043  

https://ekpaideytikhepikairothta.gr/wp-content/uploads/2019/10/Thanos_.pdf
https://www.opemed.gr/?p=6043


 
 
 
 
 

 
   
 
 

 https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/deuterobathmia-ekpaideuse/koine-

upourgike-apophase-10645-gd4-2018.html  

Quadro legislativo relacionado com a mediação educativa:  

No contexto educativo grego, existem dois grandes quadros legislativos que podem ser 

considerados como pontos de referência e ao mesmo tempo como orientações normativas 

sobre mediação educativa, para além das ações legislativas acima mencionadas. O primeiro 

quadro é definido pelo Diário do Governo (ΦΕΚ) com o nº 158733/ΓΔ4, que foi publicado em 

setembro de 2018. Embora o termo "mediação" não seja mencionado, o Jornal da República 

estipula, entre outras coisas, que os Coordenadores de Atividades Educativas dos Centros 

Regionais de Planeamento Educativo (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) têm autoridade para "[...] oferecer apoio 

científico, educacional e de consultoria [aos professores] sobre vários tópicos, tais como a 

avaliação do progresso educacional, a implementação de programas educacionais, a resolução 

de conflitos [...]", no artigo 3, parágrafo 3(ζ). Além disso, no Artigo 3, parágrafo 3(ια) está escrito 

que estes [...] concentram-se no processo de resolução de problemas que estão relacionados 

com o processo e a prática educativa diária".   

O segundo grande quadro legislativo que está diretamente relacionado com o conceito e 

operacionalização da mediação educativa é o Conselho Escolar no. 129431/ΓΔ4, que foi 

publicado no Diário do Governo (ΦΕΚ) com o n.º 4183/2020. Em particular, o artigo 1 "O 

trabalho do Conselheiro Escolar" afirma que "o Conselheiro Escolar consulta, orienta e informa 

os alunos, pais e encarregados de educação sobre [...] questões como a gestão de conflitos e 

prevenção de comportamentos extremos e [...] contribui para o desenvolvimento de relações 

baseadas na confiança". Os conceitos de "prevenção de comportamentos antissociais", "gestão 

de conflitos" e "apoio através de programas sociopedagógicos" são também mencionados no 

artigo 2. Por conseguinte, a prática da mediação educativa está indiretamente implícita nestes 

quadros. 

 

Fontes: 

 https://edu.klimaka.gr/nomothesia/dioikhtika/3377-simvoulos-scholikis-zwhs 

 https://edu.klimaka.gr/nomothesia/kathhkontologio/541-syntonistes-ekpaidevtikou-

ergou-kathikonta  

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/deuterobathmia-ekpaideuse/koine-upourgike-apophase-10645-gd4-2018.html
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/deuterobathmia-ekpaideuse/koine-upourgike-apophase-10645-gd4-2018.html
https://edu.klimaka.gr/nomothesia/dioikhtika/3377-simvoulos-scholikis-zwhs
https://edu.klimaka.gr/nomothesia/kathhkontologio/541-syntonistes-ekpaidevtikou-ergou-kathikonta
https://edu.klimaka.gr/nomothesia/kathhkontologio/541-syntonistes-ekpaidevtikou-ergou-kathikonta


 
 
 
 
 

 
   
 
 

Quem pode fazer mediação educacional? Quem pode ser um mediador educacional?  

Na Grécia, tanto os atores do sector público como do sector privado podem prestar serviços de 

mediação educativa oficialmente reconhecidos. Deve esclarecer-se que, no caso do sector 

público, a permissão para prestar serviços de mediação educacional justifica-se em decisões 

governamentais específicas, enquanto que no caso dos atores do sector privado, os 

mediadores devem pedir autorização ao Ministério da Educação numa base ad-hoc. Assim, não 

há nenhuma lei que permita que todos os atores do sector privado prestem tais serviços.  

Relativamente ao sector público, tal como estabelecido na Circular no. 4077/28-4-2014 com o 

título "Desenvolvimento e Funcionamento da Rede de Prevenção e Gestão da Violência e dos 

fenómenos de intimidação escolar", desde 2014 em cada escola é atribuída a dois educadores 

responsáveis a tarefa de abordar a violência escolar, como parte integrante das práticas 

institucionalizadas de mediação escolar. No que diz respeito aos Coordenadores de Atividades 

Educativas dos Centros Regionais de Planeamento Educativo, o Diário do Governo (ΦΕΚ) com 

o nº 158733/ΓΔ4 não os autoriza formalmente a prestar eles próprios serviços de mediação 

educativa. No entanto, alguns serviços que os prestam têm uma forte atividade de apoio aos 

professores relativamente à resolução de conflitos, pelo que indiretamente contribuem para o 

processo global de mediação educacional (dentro do qual este último é praticado).   

Além disso, vários atores do sector privado podem prestar serviços de mediação educacional 

(como atores informais), muitas vezes indiretamente, através do apoio ao pessoal das escolas 

públicas. Por exemplo, a "Diálogos - Empresa de Mediação Comercial e Familiar" tem um 

serviço dedicado à mediação educacional, através do qual desenvolveu e entregou programas 

personalizados de mediação em escolas públicas que são adaptados às necessidades de cada 

escola. Estes serviços são oferecidos em escolas primárias e secundárias e foram oficialmente 

aprovados pelo Ministério da Educação e Assuntos Religiosos da Grécia, e mais especificamente 

pelo Instituto de Política Educativa em 2013. Além disso, a agência privada "The Mediation Lab" 

oferece serviços de mediação entre pares nas escolas, visando especialmente os estudantes 

como potenciais agentes de mediação entre pares numa base voluntária. Normalmente, o 

âmbito geográfico dos serviços privados é limitado em Atenas (capital) e Salónica. 

 

Fontes: 

 https://www.europeanresolution.com/evropaiko-institouto-epilyshs-sygkrouseon-

2/sxolikh-diamesolavhsh/  

 https://www.themediationlab.com/peer-mediation/ 

 https://dialogosdiamesolavisi.gr/diamesolavisi/sxoliki-diamesolavisi/#1551199570255-

d5272e35-f7c9  

Características e requisitos pessoais e profissionais dos mediadores educacionais  

No que diz respeito às características e requisitos profissionais dos mediadores educacionais, o 

conselheiro escolar (que é responsável pelas atividades de mediação no contexto grego) deve 

- como requisito mínimo - ser um educador regular (ou seja, não adjunto) e deve fazer parte da 

associação de professores da escola. Além disso, deve ter uma licenciatura em educação, ou 

https://www.europeanresolution.com/evropaiko-institouto-epilyshs-sygkrouseon-2/sxolikh-diamesolavhsh/
https://www.europeanresolution.com/evropaiko-institouto-epilyshs-sygkrouseon-2/sxolikh-diamesolavhsh/
https://www.themediationlab.com/peer-mediation/
https://dialogosdiamesolavisi.gr/diamesolavisi/sxoliki-diamesolavisi/#1551199570255-d5272e35-f7c9
https://dialogosdiamesolavisi.gr/diamesolavisi/sxoliki-diamesolavisi/#1551199570255-d5272e35-f7c9


 
 
 
 
 

 
   
 
 

estudos pedagógicos, ou deve ter mestrado ou doutoramento nos campos relacionados. Além 

disso, o Conselheiro Escolar deve receber formação constante, em cooperação com o 

Coordenador de Atividades Educativas e o Instituto de Políticas Educativas. Caso o Conselheiro 

Escolar não preencha os requisitos mínimos acima mencionados, poderá ser nomeado com 

base na participação prévia certificada em seminários e programas educativos de pelo menos 

300 horas em atividades sociopedagógicas ou em áreas afins. Relativamente ao processo de se 

tornar um Coordenador de Atividades Educativas, de acordo com o Diário da República nº.  

Φ.351.1/5/102172/Ε3 emitido em 20 de junho de 2018, todos os candidatos devem já ser 

educadores certificados (artigo 1º) e submeter-se a um processo formal de candidatura e 

depois de avaliação de acordo com determinados critérios, tais como competências 

linguísticas, registo de publicação, estudos, etc. (Artigo 2).  

Quanto às características pessoais, os agentes de mediação escolar (independentemente de 

serem conselheiros escolares, estudantes ou professores escolares) devem possuir algumas 

competências pessoais básicas que podem ser resumidas como: (i) capacidades de gestão de 

riscos, (ii) tolerância, (iii) escuta ativa, compreensão e empatia, (iv) respeito mútuo e tolerância, 

(v) capacidades de comunicação, (vi) confidencialidade e imparcialidade, através das quais o 

sujeito formado como mediador pode promover mais facilmente o papel importante e eficaz 

da resolução pacífica, desviando em paralelo qualquer tipo de estereótipos ou preferências que 

possam favorecer uma das partes em conflito. Estes traços pessoais não são estipulados por 

uma lei formal do Estado. No entanto, são previstos pela Associação de Resolução de Conflitos, 

e abraçados oficialmente pelo portal web www.diamesolavisi.gov.gr do Ministério da Justiça 

grego, que o portal web do Estado sobre mediação. 

 

Fontes: 

 https://ekpaideytikhepikairothta.gr/wp-content/uploads/2019/10/Thanos_.pdf 

 https://edu.klimaka.gr/nomothesia/dioikhtika/3377-simvoulos-scholikis-zwhs 

 http://www.diamesolavisi.gov.gr/syxnes-erotiseis  

 https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/_fek_2367-v-2367.pdf   

Serviços prestados ligados à mediação educativa:   

Existem diferentes tipos de serviços que promovem a mediação educativa, tanto por atores do 

sector público como do privado.   

Por exemplo, "Resolve", uma Empresa Civil Grega, oferece programas de formação para 

professores de escolas, de modo a capacitá-los sobre esse tema. A "Diálogos" oferece uma 

gama de serviços: (i) apoio a educadores para a conceção e organização de serviços de 

mediação através de seminários; (ii) apoio a educadores na formação de estudantes; (iii) 

consultoria constante às escolas; (iv) formação teórica e experimental (através de exercícios e 

simulações) de professores em grupos mais pequenos. Outros tipos de serviços incluem 

apresentações, simulações e jogos coletivos que promovem valores tais como autocontenção, 

respeito mútuo, responsabilidade e consciência.   

https://ekpaideytikhepikairothta.gr/wp-content/uploads/2019/10/Thanos_.pdf
https://edu.klimaka.gr/nomothesia/dioikhtika/3377-simvoulos-scholikis-zwhs
http://www.diamesolavisi.gov.gr/syxnes-erotiseis
https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/_fek_2367-v-2367.pdf


 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 

 Portugal 

Relativamente ao sector público, os serviços que são implementados e prestados por 

professores variam, e podem incluir a organização e realização de jogos, dança, e atividades 

experimentais que visam a ligação em equipa, cultivando assim positivamente a relação entre 

professores e alunos, mas também entre os próprios alunos (como mediadores de pares). Estes 

serviços podem ser prestados quer como atividades extracurriculares, quer durante o horário 

escolar oficial, dependendo do prestador do serviço (se forem professores de escolas públicas 

ou empresas privadas e consultorias). Além disso, os Coordenadores de Atividades Educativas 

- dado o seu papel de apoio no processo de resolução de conflitos na escola - fornecem uma 

série de ações auxiliares que podem ser resumidas da seguinte forma: (i) encorajar os 

professores a empreenderem iniciativas sobre métodos educativos inovadores; (ii) realizar 

regularmente reuniões informativas com os professores; (iii) organizar e realizar seminários e 

ações educativas com os pais sobre problemas de comportamento dos alunos, bem como o 

estabelecimento de boas relações entre pais e professores; e (iv) colaborar estreitamente com 

as comunidades de alunos para fomentar um sentido de cultura participativa (Artigo 3).  

Finalmente, deve ser esclarecido que em qualquer tipo de serviço oferecido por qualquer ator 

nas escolas do ensino primário ou secundário, a decisão de implementar tal serviço numa 

escola deve ter o consentimento da Associação de Professores e de outros membros da 

comunidade escolar em geral (professores, pais, e alunos). Desta forma, a aplicação de 

qualquer processo de mediação ou negociação é legitimada para lidar com incidentes de 

violência legal e eficazmente entre alunos. Também, se possível, é aconselhável que qualquer 

serviço concebido relacionado com a mediação educativa seja incluído no Regulamento 

Escolar. 

 

Fontes: 

 http://www.europeanresolution.com/evropaiko-institouto-epilyshs-sygkrouseon-

2/sxolikh-diamesolavhsh/ 

 https://dialogosdiamesolavisi.gr/diamesolavisi/sxoliki-

diamesolavisi/#1544100151368-72870be5-aa75 

 http://en.resolve.gr/educational-advisory-services/ 

 https://tvxs.gr/news/paideia/synenteyksi-bilmas-meniki-milisoyme-gia-ti-sxoliki-

diamesolabisi 

  https://ikee.lib.auth.gr/record/303808/files/GRI-2019-24028.pdf (p. 43: Legislative 

Framework).  

 https://edu.klimaka.gr/nomothesia/kathhkontologio/541-syntonistes-ekpaidevtikou-

ergou-kathikonta  
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Evolução histórica da mediação educativa em termos de legislação  

Em Portugal, a mediação escolar surgiu nos anos 90 como consequência da integração do país 

na Comunidade Económica Europeia. O primeiro documento em Portugal com referência à 

figura do mediador é o Despacho nº 147/96 de 8 de julho que define os Territórios Educativos 

de Intervenção Prioritária (TEIP) e estipula o uso de mediadores. No mesmo ano, o Despacho 

nº 132/96 de 27 de julho aprova o programa de tempos livres para jovens e crianças nas escolas 

como atividades a serem desenvolvidas pelos mediadores. Em 1998 foi publicado um diploma 

que reconhece a figura do mediador e o desempenho das funções de mediador cultural para a 

educação - Despacho Conjunto n.º 304/98 de 24 de abril. Em 1999, o Despacho Conjunto nº 

942/99, de 3 de novembro, visa regulamentar a situação dos mediadores e animadores 

culturais. Em 2001, a Lei n.º 105/2001 estabeleceu o estatuto jurídico do mediador 

sociocultural, que inclui o regime jurídico ligado ao papel dos mediadores educacionais, bem 

como as suas competências, deveres e formação. Em 2007, a Portaria n.º 15817/2007 de 27 de 

julho regula as funções do mediador social no âmbito dos Cursos de Educação e Formação de 

Jovens e Adultos. 

Quadro legislativo relacionado com a mediação educativa  

 Despacho nº 147/96 de 8 de julho - define os Territórios Educativos de Intervenção 

Prioritária e prevê a utilização de animadores / mediadores.  

 Despacho conjunto nº 132/96 de 27 de julho - aprova o programa de tempos livres 

para jovens e crianças do ensino primário e secundário e do ensino pré-escolar, 

prevendo que estas atividades sejam desenvolvidas por mediadores.  

 Despacho Conjunto nº 304/98 de 24 de abril - reconhece a figura do mediador e o 

desempenho das funções de mediador cultural para a educação.  

 Despacho Conjunto nº 942/99, de 3 de novembro - regula a situação dos mediadores 

e animadores culturais.  

 Despacho Conjunto n.º 1165/2000 de 18 de dezembro - cria um grupo de trabalho, 

cuja composição é definida neste diploma, com o objetivo de preparar um inquérito 

às escolas em que é necessário colocar mediadores culturais, bem como propostas 

baseadas nas condições da sua institucionalização.  

 Lei nº 105/2001 - estabelece o estatuto jurídico do mediador sociocultural.  

 Portaria nº 15817/2007 de 27 de julho - regulamenta as funções do mediador pessoal 

e social no âmbito dos Cursos de Educação e Formação de Jovens e Adultos. 

Quem pode fazer mediação educacional? Quem pode ser um mediador educacional?  

Em Portugal não há nenhuma especificação em termos de mediador educacional. No entanto, 

fornece informação sobre mediador sociocultural - um indivíduo que promove o diálogo 

intercultural, estimulando o respeito e um melhor conhecimento da diversidade cultural e da 

inclusão social. Nos termos do artigo 3º da Lei nº 105/2001 deve ser dada preferência a 
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indivíduos pertencentes a grupos étnicos ou imigrantes que revelem capacidades de mediação 

sociocultural e conhecimento das características socioculturais das comunidades alvo. 

Características e requisitos pessoais e profissionais dos mediadores educacionais  

Em 2000, com a aprovação do Despacho Conjunto nº 1165/2000 da Presidência do Conselho 

de Ministros, do Ministério do Trabalho e da Solidariedade e do Ministério da Educação, foi 

criado um grupo de trabalho para avaliar o papel dos mediadores nas escolas. Como resultado, 

é definido como o perfil profissional do mediador sociocultural com mais de 18 anos, para ter 

pelo menos o 6º ano de escolaridade obrigatória e demonstrar disponibilidade e capacidade 

de diálogo intercultural com cidadãos de diferentes origens. A Lei n.º 105/2001 estabelece que 

o mediador sociocultural deve frequentar cursos de formação com conteúdos comuns, 

permitindo a promoção de um diálogo intercultural entre todos os cidadãos, com a inclusão de 

módulos de formação específicos que tenham em conta as especificidades de cada 

comunidade. A lei estabelece que os cursos de formação dos mediadores socioculturais são 

equivalentes ao nono ano do ensino escolar, conferindo o nível 2 de qualificação profissional e 

sendo certificados pela ANEFA. Esta lei tem a intenção subjacente de permitir uma relação 

entre formação, certificação e mercado de trabalho, através da assinatura de protocolos entre 

o Instituto de Emprego e Formação Profissional e entidades acreditadas para lecionar a 

formação neste domínio.   

Serviços prestados ligados à mediação educativa  

No artigo 1º da Lei nº 105/2001 é criada a figura de um mediador sociocultural, que tem a 

função de colaborar na integração de imigrantes e minorias étnicas, com vista a reforçar o 

diálogo intercultural e a coesão social. Os mediadores socioculturais desempenham as suas 

respetivas funções e serviços, em escolas, instituições de segurança social, instituições de 

saúde, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o Instituto de Reintegração Social, autoridades 

locais e serviços e organismos públicos onde o desempenho das suas funções se revele 

necessário. Especificamente nas escolas, os mediadores socioculturais prestam os seus serviços 

para o efeito (artigo 2º da Lei nº 105/2001):  

a) colaborar na prevenção e resolução de conflitos socioculturais e na definição de estratégias 

de intervenção social; 

b) colaborar ativamente com todos os atores nos processos de intervenção social e 

educacional;  

c) facilitar a comunicação entre profissionais e utilizadores de diferentes origens culturais;  

d) aconselhar os utilizadores na relação com os profissionais e os serviços públicos e privados; 

e) promover a inclusão de cidadãos de diferentes origens sociais e culturais em condições de 

igualdade. 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

Evolução histórica da mediação educativa em termos de legislação  

Pela primeira vez em 2004, a mediação na Bulgária é regulamentada com a adoção da Lei da 

Mediação.   

A Lei regulamenta as relações associadas à mediação como um método alternativo de 

resolução de disputas legais e não legais, dando uma definição legal do termo e delineando a 

gama de disputas relacionadas com as quais a aplicação da mediação é possível. Através da Lei 

da Mediação, o legislador classifica os litígios, que podem ser objeto de mediação guiada 

geralmente pelo seu objeto: litígios civis, comerciais, laborais, familiares e administrativos, 

relacionados com os direitos dos consumidores e outros litígios entre indivíduos e/ou entidades 

jurídicas, incluindo quando são transfronteiriços. O princípio de que a mediação é aplicável tem 

sido adotado na resolução de outros litígios, desde que uma lei ou outra promulgação não 

preveja outro procedimento para a celebração de um Acordo.  

A mediação é um dos instrumentos sociais para a resolução extrajudicial de litígios, incluindo e 

integração do papel e importância da mediação através das atividades do mediador e em outras 

áreas como a mediação educacional, a mediação sanitária, a mediação cultural, a mediação 

cívica e outras. 

Quadro legislativo relacionado com a mediação educativa 

 Lei de Mediação de 2004, alterada pela última vez a partir de 2019. 

 Lei da Educação Pré-Escolar e Escolar de 2015, com a última redação que lhe foi dada 

em 2020. 

 Portaria sobre o ensino inclusivo, a partir de 2017.  

 Despacho do Ministro da Política Social e Ordenação №715/19.09. 2017 recém-

estabelecida posição "mediador educacional" (com base no artigo 105, item 5 do 

Decreto sobre o ensino inclusivo). 

 Decisão nº373 0f 2017 do Conselho de Ministros de criar um mecanismo de trabalho 

conjunto das instituições em termos de cobertura e retenção de alunos no sistema 

educativo na idade pré-escolar e escolar obrigatória. 

 Portaria nº15 de 2019 sobre o estatuto e desenvolvimento profissional dos professores, 

diretores de escolas e outros especialistas em pedagogia. 

 Algoritmo para a aplicação do Mecanismo de Combate ao Assédio e à Violência nas 

instituições do sistema de ensino pré-escolar e escolar.  

 Decisão nº100 do Conselho de Ministros de 2018 de criar um mecanismo de trabalho 

conjunto das instituições em termos de cobertura, inclusão e prevenção do abandono 

escolar de crianças e estudantes do sistema educativo na idade pré-escolar e escolar 

obrigatória.  

 Portaria sobre o financiamento das instituições. 

 Quadro estratégico para o desenvolvimento da educação, formação e aprendizagem 

na República da Bulgária para o período 2021-2030. 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

Quem pode fazer mediação educacional? Quem pode ser um mediador educacional?  

De acordo com o artigo 15 da Portaria nº 15 de 2019 sobre o estatuto e o desenvolvimento 

profissional dos professores, diretores de escolas e outros especialistas pedagógicos, define as 

posições dos psicólogos e do conselheiro pedagógico, que podem exercer a mediação educativa 

na sua prática, são os seguintes:  

Psicólogo na educação pré-escolar e escolar como mediador educacional: 

 Participação na preparação e implementação de programas escolares para evitar o 

abandono escolar e para reduzir o número de abandono escolar precoce;  

 Trabalho em casos que tenham surgido no jardim-de-infância ou na escola em 

cooperação com instituições e serviços comunitários;   

 Interação e consultoria com professores, outros especialistas pedagógicos e pais para 

lidar com um problema ligado à educação, educação e socialização de crianças e 

estudantes ou para decidir sobre um caso;  

 Mediação de conflitos. 

Consultor pedagógico no sistema de educação pré-escolar e escolar como mediador educativo: 

 Aconselhamento e apoio de estudantes, professores, pais e diretores escolares na 

implementação e manutenção dos laços entre a família, a escola e a comunidade;  

 Participação no desenvolvimento e implementação de políticas escolares no domínio da 

educação, socialização e proteção de crianças e estudantes; 

 Aconselhamento de crianças e estudantes, especialistas pedagógicos, pais e outros 

intervenientes para superar problemas relativos ao processo educativo;    

 Mediação na resolução de conflitos;  

 Participação em atividades para motivar as crianças e os estudantes a superar o seu 

comportamento problemático e o abandono escolar;   

 Fazer a ligação entre os pais e a instituição durante o trabalho de caso;  

 Cooperação com os órgãos competentes das autoridades de proteção da criança para a 

proteção da criança e participação em reuniões de equipas interinstitucionais. 

Características e requisitos pessoais e profissionais dos mediadores educacionais  

Em conformidade com a Decisão №373 de 2017 do Conselho de Ministros da República da 

Bulgária e os regulamentos para a aplicação da classificação nacional das profissões e posições, 

a posição recentemente estabelecida "Mediador Educativo" é registada com o código 5312 

3004. Alguns dos requisitos listados para mediadores educacionais incluem um nível de 

educação desejável - secundário; proficiência na(s) língua(s) materna(s) de crianças e 

estudantes de comunidades vulneráveis que estão a ser educados, educados e socializados na 

dada escola. Conhecimento do sistema de valores, férias, tradições e outras características 

culturais das comunidades com as quais os mediadores trabalham. As qualidades pessoais 

necessárias: lealdade à instituição; discrição; tolerância; capacidade de trabalhar em equipa; 

capacidades de comunicação e motivação; capacidades de gestão de conflitos, bem como 

literacia informática. 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

 Roménia 

Evolução histórica da mediação educativa em termos de legislação  

A profissão de mediador escolar foi introduzida experimentalmente na Roménia nos anos 90, 
através de projetos realizados no setor NGO, com o propósito de facilitar o acesso à educação 
a crianças pertencentes a grupos desfavorecidos. 

Várias iniciativas legislativas têm sido registradas desde 2000, com a intenção de proporcionar 
ao mediador escolar o devido estatuto: 

 Recomendação n. 4/2000 do Concelho de Ministros da Educação do Conselho 

A Europa, menciona a necessidade de nomear mediadores escolares nas escolas com crianças 
da comunidade cigana; 

 Folha/Ficha de trabalho do mediador escolar da comunidade cigana, preparadas pela 
administração escolar para os problemas educativos da comunidade cigana, em Tulcea, 
nos dias 15 a 17 de março de 2000; 

Durante o período, de 2000-2001, através do projeto educativo PHARE para estudantes 
provenientes de contextos desfavorecidos, a MECT desenvolveu e introduziu na CPR 
(Classificação das Profissões da Roménia), desde 2001, a função didática auxiliar do mediador 
escolar.   

Quadro legislativo relacionado com a mediação educativa 

Dependendo do objetivo a ser alcançado, a atividade de mediação escolar na Roménia é 
abrangida pela lei da educação ou pela lei da mediação. 

Relativamente à mediação escolar abrangida pela lei da educação, esta pretende facilitar o 
diálogo entre escola-família-comunidade, os serviços de mediação representam formas de 
inclusão escolar e social, e aborda as comunidades locais em risco em termos de abandono 
escolar, diferenças étnicas, famílias desfavorecidas. 

Esta atividade é regulada pela lei nº 1,539 de 19 de julho de 2007, e também pela Lei da 
Educação (2011). De acordo com a lei da educação, a atividade da mediação escolar funciona 
no âmbito do Condado e do centro de assistência Bucharest and Educational Assistance, que 
coordena, monitoriza e avalia, conforme os casos, os serviços de mediação escolar. 

Se falarmos acerca de mediação escolar ao abrigo da lei da mediação, os serviços de mediação 
escolar estão focados na prevenção e resolução de conflitos na escola. A Lei da Mediação tem 
normas relativas à mediação e ao serviço de mediação de conflitos. Assim, a mediação de 
conflitos escolares pode ser executada pelos mediadores autorizados pelo Concelho de 
Mediação Romeno, fundamentado nas condições providenciadas pela Lei de Mediação. Os 
serviços de mediação de conflitos escolares são diferentes dos serviços de mediação escolar. 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 

 

Quem pode fazer mediação educacional? Quem pode ser um mediador educacional?  

Os serviços de mediação escolar fazem parte das funções do mediador escolar e de um 
programa e projeto abrangentes de inclusão escolar e social das crianças, tal como previsto na 
Lei da Mediação. 

Os serviços de mediação de conflitos escolares podem ser sujeitos a um processo de mediação, 
conforme previsto pela Lei de Mediação. O mediador abrangido por esta lei pode mediar um 
conflito escolar a pedido da instituição de ensino, ou a pedido das partes em conflito escolar, 
em todos os casos com o consentimento de todas as partes que se encontram em conflito.   

A mediação de conflitos pode acontecer a pedido do mediador pelas partes em conflito. A 
mediação de conflitos pode ter lugar a pedido do mediador pelas partes em conflito. A 
mediação de conflitos escolares pode ser solicitada pelas partes (estudantes, professores, 
outras pessoas) em conflito, e se as partes em conflito forem estudantes menores, a mediação 
pode ser solicitada pelos seus pais, ou pelo diretor da instituição, com o consentimento dos 
pais.  No contexto escolar, podem ser mediadores professores, psicólogos, estudantes 
especialmente formados. 

Características e requisitos pessoais e profissionais dos mediadores educacionais  

De acordo com a lei nacional da educação, o mediador escolar faz parte da equipa de docentes 
auxiliares e para o cargo de mediador escolar devem ser cumpridas as seguintes condições de 
formação: diploma de licenciatura com especialização em assistência social ou diploma 
equivalente ao 12º ano numa escola secundária pedagógica, especialização em mediação 
escolar, ou diploma equivalente ao 12º ano de qualquer outro perfil do ensino secundário, 
seguido de um curso de formação profissional com especialização em mediação escolar, 
reconhecida pela autoridade pública.      

Recomenda-se que o mediador escolar seja uma pessoa que conheça a língua e cultura da 
comunidade local que beneficia dos serviços de mediação escolar. 

A mediação de conflitos escolares é necessária quando os conflitos aumentam e resultam em 
outros conflitos. Quando acontecem pequenos mal-entendidos, o "mediador de serviço" é o 
professor ou o psicólogo escolar. No caso de um mediador profissional, este deve ter as 
seguintes características: 

 deve compreender muito bem a natureza do problema 

 tem a obrigação de explicar as atividades relativas à mediação às partes envolvidas 

 deve liderar o processo de mediação de forma imparcial 
 respeitar o sigilo  

Outras competências necessárias são: planeamento de atividades, trabalho de equipa, 
desenvolvimento profissional, utilização de tecnologias, comunicação, resolução de conflitos, 
desenvolvimento da parceria escola-comunidade. 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

Modelo para captar a prática da mediação educativa 

ACTIVIDADE 1 

País: 

2. Visão geral da atividade 

Título da atividade:  

Qual é o nome que descreve a atividade 

Tipo:  

É um método, prática, dica, estudo de caso, diretrizes, outros? 

Data:  

Quando (mês e ano) foi publicada a atividade documentada? 

Objetivo da atividade: 

Qual é o objetivo/meta do presente documento 

Público-alvo (beneficiários): 

A quem se destina a atividade (professores, voluntários, educadores, pais, crianças)?   

Quem são os interessados e parceiros envolvidos? 

Breve introdução:   

Qual é o contexto (situação inicial) e o desafio a enfrentar?  

Breve descrição da atividade a ser abordada e especificar o período durante o qual foi 

realizada (período de tempo)?  

Localização / cobertura geográfica: 

Qual é a área geográfica onde a atividade foi utilizada (isto é, país, região, cidade)?  



 
 
 
 
 

 
   
 
 

Abordagem metodológica: 

Que metodologia tem sido utilizada para abordar a questão inicial e conduzir a um resultado 

bem-sucedido?  

Qual foi o processo e de que forma foi um processo participativo?  

Quanto tempo foi necessário para identificar fatores-chave de sucesso?  

Quais são os aspetos de género abordados na abordagem metodológica? 

Recursos necessários: 

Quais são os recursos necessários para implementar a atividade?  

Quais são as condições (institucionais, económicas, sociais e ambientais) que precisam de 

estar reunidas para serem reproduzidas com sucesso? 

Existem desafios encontrados pelas diferentes atividades para replicar as boas práticas? 

Duração: 

Qual é a duração da atividade? 

Validação: 

A atividade foi validada com as partes interessadas/utilizadores finais? Como? 

Impacto:  

Qual tem sido o impacto (positivo ou negativo) desta atividade?  

Lições aprendidas: 

Quais são as principais mensagens e lições aprendidas a retirar da atividade? 

Sustentabilidade: 

Quais são os elementos que devem ser postos em prática para que a atividade seja 

institucional, social, económica e ambientalmente sustentável?  

Quais são os benefícios em comparação com estes elementos (ou seja, os custos)?  

Replicabilidade: 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quais são as possibilidades de alargar a atividade de uma forma mais ampla?  

Quais são as condições que devem ser cumpridas/respeitadas para assegurar que a actividade 

seja replicada, mas adaptada ao novo contexto?   

Conclusão: 

Concluir especificando/explicando o impacto e a utilidade da atividade. Contar histórias ou 

testemunhos que demonstrem o benefício da atividade são úteis. 



 
 
 
 
 

 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este projecto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia, ao abrigo do Programa E+.   
Esta publicação reflecte apenas a opinião do autor, e a Comissão não pode ser responsabilizada para 

qualquer utilização que possa ser feita das informações aí contidas 


