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DISCIPLINA RESTAURATIVA E MEDIAÇÃO ESCOLAR: IDEIAS MODERNAS DE 

“PUNIÇÃO” EFICAZ 
 
24 de junho de 2017, das 13h30 às 17h30 – C.H. 4 horas. 
Local: RUA: XV Novembro, 1205 - Vila Dubus 
TAXA: As escolas em dia com o Sieeesp são isentas de pagamento. Para 
demais interessados o custo será de R$ 150,00 por inscrição. As inscrições 
deverão ser feitas com Claudilene, até dois dias anteriores a data do curso pelo 
telefone (18) 3223-2510 ou pelo e-mail                                                                                  
prudente@sieeesp.com.br das 9h às 17h30.   
 
OBS: Haverá tolerância de no máximo 10 minutos para eventuais atrasos. O 
NÃO COMPARECIMENTO gera SUSPENSÃO DE 60 DIAS.  Não será efetuada a 
entrega de certificado a quem não permanecer até o final do curso. 
 
 
SUELY COSTA, Pedagoga, Psicanalista, Arte Educadora, Arte-Terapeuta, 
Consultora na área de Desenvolvimento Humano, Conciliadora e mediadora na 
área da Família, Coach Pessoal, divulgadora de Programas de Educação para a 
Paz e em Valores Universais.  
 
SÍNTESE: Os vários tipos de punição à indisciplina e abordagens punitivas 
As alternativas da suspensão.   
A conta bancária na aplicação da disciplina 
Enfrentando o tema da manifestação inadequada da raiva 
Transformação de conflitos em resolução de curto e de longo prazo 
Acordos restaurativos e Reuniões de classe 
Quando restaurar produz mais efeitos do que punir à moda antiga 
O perfil e características do pacificador/mediador 
Abordagem para a escola inteira. O ambiente restaurativo. 
A pedagogia de resolução de conflitos.   
As varias aplicações dos processos circulares 
Técnicas de Comunicação não violenta 
O fundamental = investimento na prevenção 
Mediação escolar 
 
Objetivo: No momento em que limite, disciplina, comportamento, são 
assuntos de preocupação de todo profissional da educação, além de outros 
segmentos da sociedade, estar atualizado com as modernas abordagens no 
trato desses temas na escola, é de vital importância. Seria inadmissível o 
desconhecimento dos avanços em relação à questão tão relevante, justamente 
por parte de educadores. Este tema tão em moda deve ser enfrentado com 
lucidez, ciência, pesquisas e métodos avançados que já provaram sua eficácia 
pelo mundo. Há um preço para o prazer de um o trabalho sereno no âmbito 
escolar: Conhecer e exercitar a arte de viver em paz. 
 
MATERIAL: Caderno de anotações, caneta três folhas de sulfite.  
 

PÚBLICO ALVO: Professores, e educadores em geral. 


