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RESUMO

O principal objetivo deste projeto de extensão é a implementação de métodos de mediação de conflitos nas escolas estaduais de Frutal-MG, com a fomentação da Cultura da

Paz, por meio de orientações, tanto para os alunos quanto aos funcionários das escolas. E ainda, trabalhar a promoção do diálogo como ferramenta de prevenção, debates,

respeito às diferenças. Busca-se ainda a implantação de formas consensuais de solução de conflitos, de modo a conscientizar sobre os conflitos escolares e seus

desdobramentos psicossociais. As escolas escolhidas para as atividades propostas pelo projeto foram: E. E. Professor Bandeira, E. E.“Geralda Carvalho de Souza”, E. E. “Vicente

de Macedo”, sendo as mesmas consideradas como as instituições com maior índice de violência no âmbito escolar, na cidade de Frutal-MG. Em nossas atividades, no tocante às

crianças temos utilizado de apresentações cênicas interativas de slides lúdicos compostos por trechos de filmes, adequando também a eles a linguagem das atividades do nosso

projeto. Relativo aos adolescentes, temos trabalho com palestras e debates, incentivando o diálogo e meios de solução de conflitos, a fim de serem implantados nas escolas,

sejam por meio de conciliação ou mediação, possibilitando ao próprio adolescente, professores ou funcionários a atuarem como agentes mediadores de conflitos. Foi

confeccionada uma cartilha, a qual é distribuída nas instituições, a fim de subsidiar o projeto com conceitos concernentes. Deste modo, as atividades desenvolvidas trazem ao

debate as formas de violências dentro do ambiente escolar, com ênfase sobre o bullying, bem como, exposição de métodos de solução de conflitos de forma amigável. Logo,

intentamos contribuir para a formação sócio escolar, em que prevaleça as relações de amizade e cooperação entre todos, reduzindo assim os conflitos no ambiente das escolas,

indo de encontro ao principal papel escolar, qual seja a educação.

Projeto 1


