
Aos 30 dias do mês de outubro 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: Martinha Dutra, Elaine 

T. dos Santos, Lidiane Machado, Angelita Ferreira de Jesus, Raquel Corrêa Lemos, 

Cidinha Prandini Pereira, Josiane Lima dos Santos, Luis Cláudio Galhardi, Carla Cordeiro  

e Saimon assessor do vereador Amauri Cardoso.Carla Cordeiro iniciou a reinão relatando 

que em uma reunião anterior com a equipe da Dra. Cláudia Catafesta, Martinha e Carla 

Foram decididas algumas ações, a fromação para o grupo de mediadoras e algumas 

outras pessoas, vai acontecer na segunda semana de dezembro. E com já novas 

professoras mediadoras que faram parte do grupo a partir do ano de 2020. Como 

segundo iem da pauta, a semana de Justiça Restaurativa tinha já em seu calendário o 

selo da paz marcado para entrega na cml dia 21 durante a sessão. Ficou também 

decidido que dia 18/11 segunda feira seria realizada uma “Maratona de círcilos de 

construção da Paz” em uma escola de cada região de Londrina masi as unidades que 

tiverem facilitadores e aderirem a maratona, que seria da seguinte forma: alunos do 1º 

ao 3º ano farioam uma oficina de construção do jogo da paz e jofariam o jogo em grupos, 

os alunos do 4º e 5º ano fariam o círculo de construção de paz com a metodoligia da 

Justiça Restaurativa, assim precisaríamos de vários facilitares para completarmos em 

todas as unidades escolares. As mediadores ficaram de encaminhar uma escola de sua 

região e quantidade de turmas de cada série. Carla e Simone ficaram de convidar as 

demais escolas que que poderiam de alguma forma particpar deste dia. Simon ficou de 

verificar um dia para fazer a abertura da semana na câmara. Ficou também para elaborar 

se conseguiriamos alguma palestra para fazer parte da semana. Foi também decido que 

a próxima reunião seria dia 28/11 às 14h nas SME, para ajustarmos as escolas e 

montagem do cículo, para que todos possam seguir a mesma proposta. Sem mais nada 

a relatar, encerro esta ata que segue assinada por mim, Sec. Adoc. Carla Cordeiro e 

demais participantes. 


