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Neste tema e tendo em vista o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, numa 

dinâmica de aprendizagem colaborativa, pretende-se que os estudantes nesta atividade formativa 

3, desenvolvam as seguintes etapas: 

A) Do dia 10 ao dia 17 de novembro, a partir da leitura atenta dos recursos bibliográficos 

indicados na secção deste tema os alunos elaborarão uma ficha formativa onde abordarão os 

seguintes itens: 

1. Os diferentes sentidos e funções da mediação na atualidade. 

2. Motivos para o alargamento da mediação a novas realidades. 

3. Noção de mediação sócio-cultural. 

4. Objetivos da mediação. 

5. Caracterização dos três modelos de mediação. 

6. Princípios da mediação. 

7.  Princípios que distinguem a mediação sócio-cultural de outras modalidades. 

8. Princípios éticos da mediação. 

9. Competências necessárias ao desempenho do papel de mediador, no domínio do saber 

fazer, do saber como conhecimento e do saber estar e ser. 

10. Comente a afirmação: o mediador na sua formação contínua precisa de aliar o saber 

racional, ao saber prático, ao saber relacional e ao saber corporal. (Yazbeck, 1999: 385) 



11. Descreva a Mediação Escolar, a Mediação Familiar e a Mediação Comunitária. 

 

B) Terão sempre à vossa disposição o Fórum do Tema 3, para partilharem as vossas dúvidas e/ou 

impressões com os restantes elementos da turma e para esclarecerem quaisquer dúvidas a 

respeito do tema 3 com a docente. 

C) Nos dias 18, 19 e 20 de novembro, a partir da leitura atenta dos recursos bibliográficos 

disponíveis no espaço do Tema 3 ou de outros que achem pertinentes, os estudantes deverão 

apresentar a sua reflexão no Fórum do Tema 3 sobre: “ A importância da mediação para o 

desenvolvimento de uma cultura de paz.” 

D) No dia 20 de novembro terão à vossa disposição a proposta de correção disponibilizada pela 

docente para efetuarem a comparação com as vossas respostas. 

 

Recursos: 

Oliveira, A., Freire, I. (2009). Sobre ... a mediação sócio-cultural. Cadernos de apoio à formação: 3. 

ISBN 978-989-8000-60-6 (pp.23-28) 

Costa, E. P. (2010). Novos espaços de intervenção: a mediação de conflitos em contexto escolar.  

Fernandes, A.R.M. (2013). Centro de Mediação Comunitário: uma resposta social inovadora e 

participativa. Coimbra: Universidade de Coimbra. (pp. 16-32) 

 

Votos de bom trabalho! 

Filomena Sobral 
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