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Plano de Trabalho 2016 
Proteção Escolar e Comunitária 

 
Tema gerador: ESCOLA ACOLHEDORA 

 
 
Introdução 
 
Neste plano queremos não só uma escola acolhedora, sem violência, como também integrada: 
a) À comunidade escolar e seu entorno; 
b) Ao Grêmio Estudantil (quando houver): 
c) Às Redes protetivas. 
 
Ainda, lembramos, que a escola acolhedora, solidária e que pratica a justiça restaurativa é aquela 
que tem como base a ação educativa no protagonismo juvenil. 
 
 
 
Projetos 
 
Nenhum projeto deve ser construído / desenvolvido individualmente (apenas pelo Mediador) 
mas sim com seus pares, devendo o mesmo ser  apresentado/aprovado pelo Diretor e constante 
do Plano Escolar 2016. 
 
 
a) Combate à evasão Escolar 

Ações pautadas nos indicadores e situações ocorridas em 2015, conforme resultado final. 
 
A ação deve ser planejada por bimestre, de acordo com avaliação dos resultados obtidos, 
isto é, a ação pode ser replanejada a cada bimestre, se for o caso. 
 
 

b) Justiça Restaurativa 
Promoção da justiça restaurativa implica não só na roda de conversa, mas também na 
contextualização do que é mediar, ser justo; para tanto, faz-se necessário o uso de filmes, 
literaturas e atividades lúdicas, conforme faixa etária dos alunos, como suporte / 
intervenção das ações do mediador. 
 
A justiça restaurativa pressupõe ação preventiva e não apenas ostensiva (punitiva). 
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c) Diálogo com Teatro 

Todas as escolas contempladas com o projeto Mediação Escolar e Comunitária receberam 
material da SEE/Instituto Sou da Paz e DEVERÃO desenvolver o projeto em um dos 
semestres deste ano letivo de forma interdisciplinar. 
 
 

d) ATPC 
Todos os Mediadores, uma vez por mês, deverão conduzir a ATPC com o PC  agendado 
previamente com a direção,  para dar devolutivas dos atendimentos aos docentes, assim 
como socializar indicadores de sua agenda mensal, ROE, textos, vídeos, atividades recebidos 
nas orientações mensais centralizadas na DER. 
 

 
 
 
 
“Significado de Mediar : 1 Dividir ao meio.2 Intervir acerca de.3 Ficar no meio.4 Passar-se (entre 

dois fatos ou duas épocas). 
(Dicionário Aurélio On line – Disponível em http://dicionariodoaurelio.com/mediar. Acesso em 28/01/2016) 

 
 

“Mediação é um processo pacífico de resolução de conflitos, em que uma terceira pessoa, 
imparcial e independente, com a necessária capacitação, facilita o diálogo entre as partes para 
que melhor entendam seus conflitos, busquem seus interesses a fim de alcançar soluções criativas 
e possíveis. “ 
(O que É Mediação de Conflitos - Sampaio, Lia Regina Castaldi; Braga Neto, Adolfo – Brasiliense; Disponível em 
https://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://images.livrariasaraiva.com.br/imagemnet/imagem.aspx/%3Fpro_id%3D1970148%26qld%3D
90%26l%3D370%26a%3D-1&imgrefurl=http://www.saraiva.com.br/o-que-e-mediacao-de-conflitos-col-primeiros-passos-
1970148.html&h=272&w=200&tbnid=NKyVM_r83jaEVM:&tbnh=160&tbnw=117&docid=UrehvByZgzBtoM&usg=__5_cQHYBGv64hcCwX_B6isK7
PtSQ=&sa=X&ved=0ahUKEwi9jI_Ais3KAhXChZAKHTwWC_QQ9QEIMDAA – Acesso em 28/01/2016). 
 
 
 

 
São Paulo, 02 de fevereiro de 2016. 

 
Profª Rosana Guerriero Andrade 

(Dirigente Regional) 
 

Prof. José Rodrigues da Silva 
(Supervisor de Ensino) 

 

Profª Raquel Turbian de Melo Prado 
(Prof. Coord. Núcleo Pedagógico - Tecnologia) 
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