“a educação é um direito humano e é a base para que
as comunidades sejam mais equitativas, inclusivas e
coesas”
Vitello e Mithaug (1998)

Mediação Escolar
2020

Sequência de Atividades
Apresentação
- Conceito de Mediação e sua relevância no processo do desenvolvimento;
- Conceito de Mediação e sua relação com Modelo Social da Deficiência;
- Atuação das Mediadoras da Ribdown
Apresentação
- Programa Mediação Escolar
Espaço para Perguntas

O que é Mediação (Escolar)?
É um processo que caracteriza a relação do sujeito com o mundo e com outros sujeitos. E é
esta que faz as funções psíquicas, tipicamente, humanas se desenvolverem.
(VIGOTSKI –1929/1998)

Instrumentos
Signos

O processo de mediação, por meio de
instrumentos e signos, é fundamental
para o desenvolvimento das funções
psicológicas superiores, distinguindo o
homem dos outros animais. (OLIVEIRA,
2002,Idem, p. 33).

Objeto

Sujeito

Por que acreditamos na importância da mediação (escolar)?
Sustentação para que haja um comportamento social adequado
FPS: percepção, atenção, memória, raciocínio lógico

Objeto

Sujeito

Mundo/ Outro Sujeito

FPE: percepção, atenção, memória, raciocínio lógico
Uso de
Instrumentos
internos: signos = significados indiossincráticos (leitura que o sujeito faz
dos símbolos) e sistemas sociais (representações , como a linguagem
pensada, falada, escrita... do Outro e do Mundo)
externos: todo tipo de objeto (material, mental e emocional)
(VIGOTSKI 1929/1998)

Barreira de Comunicação

O que o(a)estudante com deficiência (na escola) tem haver com tudo isto?

Palácios (2008)

Como atuamos como mediadoras?
Instrumentos Internos
(a leitura que o sujeito com deficiência faz do
mundo e do Outro e suas representações sociais)

Instrumentos Externos
(que é o uso de todo tipo de objeto)

Processo de
Escuta, Diálogo, Reflexão e Planificação
-Vínculo entre desenvolvimento psicológico
e os sistemas educativos;
-Dependência
interna
que
o
desenvolvimento da psique tem em relação
a um determinado sistema de educação ou
ensino;

Processo
Trilateralmente
Ativo

-Influência psicossocial da educação e do
ensino na formação de pessoas;

Comunidade
Escolar

Usuários(as)
da
Ribdown

Objeto

Sujeito

-Práticas associadas aos conceitos de:
Vivência – Meio – o Meio e as Funções
Culturais (Lei Básica do Desenvolvimento).

O referencial teórico e metodológico utilizado no programa está apoiado em
perspectivas:
Convenção
sobre os
Direitos
da PcD
2009

Lei Brasileira
de Inclusão da
PcD
2015

Campanha
Nacional pelo
Direito à
Educação

Unesco
1945

Paulo Freire
(1921 – 1997)

Alexander
Luria
(1902 – 1977)

Filosofia
Karl Marx
(1818 – 1883)

Levi Vigotski
(1896 – 1934)

Programa Mediação Escolar
Histórico e Mudanças
2013

2014

Demandas e público
bem restritos

2015

2016

2017

Pouco impacto social
2020 quantitativo

2018

2019

Necessidade de
disseminar o
conceito de
deficiência a partir do
Modelo Social da
Deficiência

2019

20202021

Objetivo Geral
Difundir o conceito de deficiência na perspectiva do Modelo Social da Deficiência nos espaços
escolares bem como auxiliar as equipes escolares e as famílias a remover as barreiras do contexto que
impedem a aprendizagem dos(as) estudantes com deficiência.

Apresentação do Programa Mediação Escolar 2020-2021
Cadastro no CMDCA (Conselho Municipal da Criança e Adolescente)
Ações: Assessoramento – Defesa e Garantia de Direitos
Capacidade de atendimento de:
20 vagas para usuários(as) diretos(as) = 10 docentes e 10 gestores
Até 100 vagas para usuários(as) indiretos(as) = 10 associados e 90 professores
Objetivos Específicos
1) Difundir o Modelo Social da Deficiência auxiliando as equipes escolares famílias a
identificarem as barreiras do contexto que impedem o aprendizado;
2) Desenvolver ações de reflexão para os(as) educadores compreenderem como um
currículo rígido pode ser uma barreira que impede o aprendizado e propiciar formas de
romper com estas barreiras através de orientações sobre acessibilidade curricular;
3) Oportunizar espaços de reflexão para que familiares e responsáveis possam colaborar
com a construção do conhecimento de seus(uas) filhos(as) a partir de vivências no
cotidiano.

Critérios de seleção para inclusão de usuários(as) no Programa

Usuários(as) Diretos(as)
1 Professor(a) + 1 Gestor(a) da escola

Usuários (as) Indiretos(as)
Criança – adolescente- responsáveis e
equipe escolar que faz parte do ciclo em
que o(a) usuário(a) da Associação está
matriculado(a)

Ser uma escola de ensino regular

Ser cadastrado(a) na Associação

Ter matrícula efetivada de algum(a)
associado(a) da Ribdown

Participar das atividades do Programa
Mediação Familiar
Ter matrícula em uma escola regular de
ensino

Formas de Participação dos(as) Usuários(as) no Programa
Usuário(a) Direto(a): Escola
Receber a técnica da Associação para uma conversa inicial com o(a) professor(a) e
gestor(a) para delimitar demanda(s) específica(s) do(a) associado(a) em questão
Participar das reflexões propostas pela técnica para identificação de barreiras
Receber as orientações (relatório descritivo) para executar as estratégias planificadas
com objetivo de remover as barreiras identificadas
Receber da equipe escolar do ciclo, em que o(a) associado(a) em questão está
matriculado(a), temas relacionados ao processo de ensino-aprendizagem,
principalmente, de estudantes com deficiência e repassar para técnica da Associação
Agendar uma data por semestre para receber a Formação
Dar devolutiva sobre a evolução das estratégias executadas no final do processo

Formas de Participação dos(as) Usuários(as) no Programa
Usuários(as) Indiretos(as)
01 a 5 anos

Receber as estratégias planificadas no espaço escolar
Participar das atividades do Programa Mediação Familiar

6 a 15 anos

Estar ciente da presença da técnica na escola
Participar dos diálogos sobre sua(s) demanda(s) específica(s)
Participar do processo avaliativo sobre sua(s) demanda(s) específica(s)
Participar das atividades do Programa Mediação Familiar

Responsáveis

Estar ciente da presença da técnica na escola
Participar dos diálogos sobre sua(s) demanda(s) específica(s) de seu(ua)
filho(a)
Receber e colocar em práticas as estratégias planificadas para auxiliar na
resolução da(s) demanda(s) específica(s) de seu(ua) filho(a) na escola
Participar do processo avaliativo sobre sua(s) demanda(s) específica(s)
Participar das atividades do Programa Mediação Familiar

Fluxograma: Participação dos(as) Usuários(as) no Programa
Visita inicial da
técnica na escola
(escuta demanda
específica;
solicitação
quadro curricular;
entrega de folder
sobre o Modelo
Social da
Deficiência

Gestor solicita
lista de
interesses
dos(as) docentes
e partilha com a
Ribdown para
que ela prepare
uma formação

Técnica analisa quadro
curricular, elabora um
relatório descritivo
com orientações para
a acessibilização do
currículo, remoção de
barreiras e envia para
escola

Após o ciclo de atividades concluído a escola
deve dar uma devolutiva sobre a demanda
específica e o(a) usuário(a) indireto(a) deve
participar da avaliação do processo .

Técnica partilha a
demanda escolar
específica com os(as)
usuários(as)
indiretos(as) e os
orienta em como
podem auxiliar na
remoção de barreiras
na escola

A escola agenda 02 encontros
para acontecer em reuniões
pedagógicas na escola e para o
ciclo em que a(o) usuária(o)
esteja matriculada(o).

Atendimento com custo simbólico (especificar) atendimentos fora do munícipio de Ribeirão Preto deverão ser custeados pelos Usuários Indiretos (responsáveis)
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