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MEDIAÇÃO EM CONTEXTOS EDUCATIVOS/ UC 11069 

 

Período e duração de realização 

Decorre em 09 de fevereiro de 2020, das 10h00 às 12h30 de (WEST ou UTC/GMT)de Portugal 

Continental. A prova tem 90 minutos de duração, sendo dada uma tolerância de 60 minutos. 

Competências a avaliar 

O estudante deve demonstrar as capacidades previstas no plano de Unidade Curricular (PUC), 

designadamente: 

1. Compreender os processos de desenvolvimento e aprendizagem de indivíduos e 
grupos ao longo da vida. 

2. Observar e analisar contextos e atividades com dimensões educativas e formativas. 

3. Adequar diferentes abordagens da mediação à especificidade de problemas e 
contextos. 

4. Identificar situações de risco e vulnerabilidade que carecem de intervenção do 
mediador socioeducativo. 

5. Mediar situações de risco e de conflito. 

6. Integrar o pluralismo e o respeito pela diversidade em práticas profissionais inclusivas. 

7. Reportar criticamente os resultados de programas e projetos de mediação. 

8. Demonstrar sentido crítico, autocrítico e compromisso ético. 

 

Enunciado da prova 

 

RESPONDA ÀS SEGUINTES QUESTÕES: 

Grupo I 

(Cotação total: 8 valores) 

1. Tendo por base as as leituras efetuadas, de acordo com Ribeiro (2015), aprofunde e 

explore os elos de ligação entre os seguintes conceitos chave:  

Escola para todos, Diversidade, Educação Inclusiva 
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(Cotação: 2 valores) 
(Resposta: 15 linhas) 

2. Para Silva (2011) “Apesar de, com frequência, existir uma relação negativa com o(s) 

conflito(s), tanto a nível individual como no interior dos grupos e mesmo das 

organizações, facto que decorre em grande medida de características culturais, 

muitas vezes acentuadas com a educação, - ao procurar ocultar a existência do 

conflito, reprimi-lo, ou mesmo, sancioná-lo -, não podemos existir sem conflitos 

porque eles fazem parte da natureza humana e social” (p. 255). 

Relacione a afirmação da autora com as conceções sobre o conflito defendidas 

pelas “escolas”/ “modelos” de mediação. 

(Cotação: 2 valores) 
(Resposta: 20 linhas) 

3. De acordo com Bertaso e Prado (2017), a mediação comunitária “(…) surge com o 

intuito de restabelecer as ligações e as relações que são rompidas ou inexistentes 

entre as pessoas e a pluralidade e diversidade de grupos, órgãos e instituições, que 

fazem viva uma comunidade” (p. 55). 

Explique o contributo da mediação comunitária para o reforço da alteridade, de 

acordo com o autores acima referidos. 

(Cotação: 2 valores) 
(Resposta: 15 linhas) 

4. Conforme referem Oliveira e Freire (2009), “ (…) a mediação entendida como 

método de resolução de conflitos, obedece a vários princípios, fundamentais para 

que a sua operacionalização se concretize com sucesso” (p. 20). 

Identifique esses princípios e explique a sua importância para o sucesso do 

processo de mediação. 

(Cotação: 2 valores) 
(Resposta: 15 linhas) 
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Grupo II 

(Cotação total: 4 valores) 

5. De acordo com Nascimento (2003), uma das abordagens dos programas de 

resolução de conflitos, a nível disciplinar, é a mediação por pares. (in Costa, 2003, 

p. 227) 

Apresente um programa de mediação de pares a implementar na sua Escola que 

contemple o seguinte: 

A. As fases de implementação de um programa de mediação de pares 

descritas por Grave-Resendes (2004). 

(Cotação: 2 valores) 
(Resposta: 20 linhas) 

B. O procedimento padrão do processo de mediação de conflitos identificado 

por Trevaskis (1994) e Gale Goup (2001). 

(Cotação: 2 valores) 
(Resposta: 20 linhas) 

Recursos 

O estudante pode recorrer aos recursos de aprendizagem disponibilizados ou indicados no 

PUC da UC, bem como outras fontes documentais. 

Critérios de avaliação e cotação 

Na avaliação da prova serão tidos em consideração os seguintes critérios e cotações: 

1) Utilização correta dos termos e conceitos científicos adquiridos ao longo da Unidade 

Curricular; 2) Qualidade da reflexão pessoal fundamentada na literatura estudada; 3) 

Clareza da linguagem utilizada. 

1= 2 valores 

2= 2 valores 

3= 2 valores 

4= 2 valores 

5.A.= 2 valores 

5.B.= 2 valores 

Total: 12 valores 
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Normas a respeitar 

Deve redigir o seu Exame na Folha de Resolução disponibilizada na turma e preencher todos os 

dados do cabeçalho. 

Todas as páginas do documento devem ser numeradas. 

O seu Exame não deve ultrapassar o número de linhas indicado em cada item do questionário 

redigidas em Times New Roman ou Arial, tamanho de letra 12. O espaçamento entre linhas 

deve corresponder a 1,5 linhas. 

Todos os Exames são sujeitos a análise por ferramenta anti plágio. No caso de ser detetado um 

valor de ocorrência de similaridade textual superior a 30%, a prova será sujeita a penalização 

na classificação. Na eventualidade deste valor ultrapassar 60%, a prova será anulada. 

Nomeie o ficheiro com o seu número de estudante, seguido da identificação do Exame, 

segundo o exemplo apresentado: 000000exame. 

Deve carregar o referido ficheiro em fotmato Word para a plataforma no dispositivo Exame até 

à hora limite de entrega. Note que só poderá carregar o ficheiro uma vez. 

O ficheiro a enviar não deve exceder 8 MB. 

Votos de bom trabalho! 

Filomena Sobral 


