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“Embora não possamos considerar 'violenta' a 
maneira de falarmos, nossas palavras muitas 
vezes levam à mágoa e a dor, seja para os 

outros ou para nós mesmos.”                
 Marshal Rosenberg

Curso de Formação em Mediação 
de Con�itos e Círculos de Paz

PROGRAMAÇÃO NOTURNA

1º Dia 13/02/2017
20h – Contação de histórias
Facilitadora: Profª Elaine Bezerra 

2º Dia 14/03/2017 
20h - Atividade artística e estética: criando 
com o corpo
Facilitador:  Genivaldo Macário (Célula de 
Mediação Seduc)

3º Dia 15/02/2017  
20h – Círculo de construção de paz: cuidando 
do cuidador
Facilitadora: Cristiane Holanda 
(Vice-Governadoria)

4º Dia 16/02/2017  
18h – City tour

PARCEIROS



 Os princípios  basilares da   Cultura de Paz 
são imprescindíveis  na formação integral do ser 
humano. A  escola, como espaço de diversidade e 
pluralidade,  assume o relevante papel de ser o 
lócus da promoção de uma educação para a paz,  
enquanto “estado social de dignidade onde tudo 
possa ser preservado e respeitado, permitindo que 
esses educandos vivenciem esses principios, 
contribuindo para um clima escolar harmonizado 
que favorece o desenvolvimento de habilidades 
voltadas para a convivência pacífica e cidadã na 
escola, no território e na sociedade”. 
 O Governo do Ceará, por meio da 
Secretaria da Educação (SEDUC), e o Ministério 
Público, objetivam desenvolver ações que 
fortaleçam a Cultura de Paz e a resolução de 
conflitos numa perspectiva pacificadora em toda a 
rede pública de ensino do Ceará. Os fundamentos 
teórico-metodológicos apresentados nessa 
formação subsidiarão os técnicos das CREDEs na 
construção de uma rede fortalecedora dessa 
Cultura em todo o  Estado.

Manhã
8h - Acolhida
8h10 – 12h 
- Tipos de Círculos e elementos fundamentais 
da dinâmica dos processos circulares.

- Perguntas norteadoras para abordagem do 
conflito: como fazer uso de perguntas restaurativas 
para o atendimento pedagógico na escola.
Facilitadoras: Lastênia Soares e Joyce Silverio 
(Terre des hommes)
Tarde
13h30 – 17h 

- Vivência do processo circular:
Elementos fundamentais dos círculos de paz.
Facilitadoras: Lastênia Soares e Joyce Silverio 
(Terre des hommes)

5º Dia 17/02/2017  

Manhã
8h - Acolhida
8h10 - 12h
- A Comunicação não violenta e a cultura de paz 
no ambiente escolar:
- Coordenadoria de Justiça Restaurativa, 
Mediação Social e Cultura de Paz.
Facilitadora: Cristiane Holanda 
(Vice-Governadoria)
Tarde
13h30 –  15h40
- Relatos de experiências.
16h - 16h10 - Bingo da Paz
16h10 – Certificação do Curso
17h30 - Encerramento.


