Como restaurar a paz nas escolas: um guia para educadores (Portuguese
Edition)

Indisciplina. Desrespeito. Preconceito e
discriminacao. alcool e outras drogas.
Violencia. Quem nao esta impressionado
com o que esta acontecendo nas escolas,
em muitas escolas? Em vez de um espaco
em que cultura e valores sao transmitidos
de uma geracao a outra, por meio dos
professores, a escola tem se transformado
em fonte de noticias ate para paginas
policiais. Alunos cada vez mais violentos
uns com os outros e com os mestres.
Ambiente tenso. Pais intranquilos. Pode-se
fazer alguma coisa seria para promover a
paz nas escolas e impedir a degradacao do
ambiente escolar? Na intencao de amparar
educadores e todos os envolvidos com o
ambiente escolar, o livro Como restaurar a
paz nas escolas se propoe a colaborar na
recuperacao de valores esquecidos, ou
deixados de lado, e proporcionar uma
cultura de nao violencia na resolucao de
conflitos. Atraves de praticas restaurativas,
sugere-se aos educadores a aplicacao de
diferentes tecnicas facilitadoras na
prevencao da violencia por meio de
atividades
inteligentes
perfeitamente
aplicaveis no dia a dia da sala de aula. Tais
praticas proporcionam aos mestres (e
demais
responsaveis)
habilidades
indispensaveis para se resolver conflitos
dos mais simples aos mais complexos,
envolvendo toda a comunidade escolar e
social e cultivando lacos de cooperacao e
disciplina.
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