
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

1. Nome do Projeto: Implantação da Mediação Escolar

2. Descrição: O projeto busca transformar a escola em um ambiente disseminador
da cultura de paz, aproveitando e aperfeiçoando seu potencial gerador de relações
humanas solidárias, de não-violência e de promoção da cidadania.

3.  Ações:  Implantar  a  mediação  escolar  como  uma  política  de  redução  dos
impactos da violência urbana e de promoção da qualificação técnica necessária
para criação da Célula de Mediação Escolar nas SEDUC/SMEs.

4. Resultados Esperados:
-  Promover  a  adoção  de  um  modelo  administrativo  padronizado  (Célula  de
Mediação) tanto na SEDUC (Secretaria Estadual de Educação) como nas SMEs
(Secretarias Municipais de Educação); Esse modelo já existe?
- Promover a autonomia do Estado e dos municípios na elaboração de seus planos
de ação para a implantação da Mediação Escolar, oferecendo-lhes suporte técnico-
operacional;
- Capacitar os profissionais de referência da SEDUC e das SMEs para que sejam
multiplicadores  e  atuarem  na  implantação  da  Mediação  Escolar  nas  escolas
estaduais e municipais, 
-  Capacitar  lideranças profissionais  e estudantis  das escolas para desenvolver o
projeto de Mediação Escolar (multiplicadores) ;
- Oportunizar na SEDUC, SMEs e escolas a discussão e reflexão acerca do poder
do  diálogo  na  resolução  pacífica  dos  mais  variados  conflitos  que  envolvem a
prática educativa (capacitar os integrantes das células); 
-  Inserir  no  Projeto  Político  Pedagógico  (PPP)  a  Mediação  Escolar  como
ferramenta pedagógica e estratégia de prevenção à violência e resolução pacífica
dos conflitos; 
-Criar mecanismos de monitoramento das ações da Mediação Escolar no Estado e
nos municípios a partir da análise de indicadores de eficácia. 

5. Etapas com os respectivos prazos de conclusão:
-Assinatura do Termo de Cooperação entre SEDUC e PGJ: 28/06/2016
- 1º Curso de Capacitação para os profissionais da Célula de Mediação: 01,02 e 03
de fevereiro de 2017 e 13 a 17 de fevereiro de 2017
- Assinatura do Termo de Cooperação com 20 municípios do Estado do Ceará: até
final de 2017
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- Curso Multiplicação nos municípios: até final de 2017.

6. Estimativa de custos: Sem custos

7. Riscos:
- Não adesão dos municípios ao projeto
- Não cumprimento pela SEDUC do termo de cooperação já assinado.
- Não cumprimento pelos municípios do termo eventualmente assinado.
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