
Aos 26 dias do mês de agosto do ano de 2019, reuniram-se na Secretaria 

Municipal de Educação o Comitê de Articulação das Práticas Restaurativas nas 

Escolas e os Professores Mediadores da rede municipal. Nomeados a seguir: 

Amauri Cardoso, Martinha Dutra, Elaine T. dos Santos, Lidiane Machado, 

Angelita Ferreira de Jesus, Raquel Corrêa Lemos, Cidinha Prandini Pereira, 

Josiane Lima dos Santos, Fabíola Larissa Mattozo, Luis Cláudio Galhardi, 

Cláudia Catafesta, Carla Cordeiro. A secretária de educação Maria Tereza 

Paschoal de Moraes deu as boas vindas ao grupo e falou sobre a importância 

da atuação destas pessoas na rede municipal junto às famílias das crianças 

atendidas nas unidades escolares públicas municipais. Após esta fala, cada 

presente se apresentou. O vereador Amauri Cardoso falou sobre a relevância do 

projeto Professor Mediador que será assinado no gabinete do prefeito Marcelo 

Belinati no dia 27 de agosto do ano de 2019. A Juíza Drª Cláudia Catafesta 

explanou sobre seu trabalho com os adolescentes e falou sobre a Justiça 

Restaurativa nos centros sócio-educativos e da importância de se cuidar do 

cuidador, de se olhar com atenção também para as pessoas que estão 

envolvidas no cuidado com as crianças. Disse também que acha primordial que 

o município seja autossuficiente na formação dos professores mediadores. Carla 

Cordeiro, sugeriu que as professoras mediadoras da rede municipal façam 

capacitação em Maringá pela UEM com a professora Nilza para serem 

formadoras e replicadoras para as demais professoras do município e que 

tenham um acompanhamento do tribunal através da Drª Cláudia. A professora 

Martinha sugeriu que seja criada uma aba no SGI para a notificação das 

ocorrências para que as denúncias tenham um encaminhamento adequado. Luiz 

Galhardi fez a proposição para a criação de um banco de ideias de boas práticas 

(atividades) e instrumentos para serem utilizados em momentos de resolução de 

conflitos. Houve a proposição da criação de um grupo de whatsapp para a 

discussão sobre o assunto de maneira mais rápida. Martinha sugeriu a criação 

de um edital para dar maior publicidade com datas específicas da formação para 

a garantia de investimento nos professores regentes. Foi dito também, que com 

a nova eleição dos conselheiros tutelares que ocorrerá este ano, os novos eleitos 

devem estar bem alinhados com a justiça restaurativa. Luiz Galhardi convidou a 

todos para a inauguração do Totem da paz que acontecerá dia 28/08 na 

academia ao ar livre no Lago Igapó. Foi relembrado também que na 3ª semana 

de novembro é comemorada a 2ª Semana da Justiça Restaurativa. Ficou 

decidido que a próxima reunião será dia 30/09/19 às 16h na sala de reunião da 

Secretaria Municipal de Educação. Nada mais a constar, eu Andrea Santos de 

Souza Militão assino esta ata que segue assinada pelos demais presentes. 


