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Modalidade / Horas 
Jornada, 12 horas  
 
Público-alvo 
Assistentes Operacionais  
 
Formadores 
Susana Pereira e/ou outros. 
 
Calendários-horários / Local 
A indicar 
 
Razões justificativas da ação: Problema / 
Necessidade de formação identificados 
A indisciplina e violência nas escolas são sentidas como 
os fatores que mais contribuíram para o aumento dos 
índices de mal-estar e stress nos diferentes agentes 
educativos.  
A literatura aponta dificuldades, por parte dos agentes 
educativos, na resolução do fenómeno (indisciplina e 
violência), identificando como um dos fatores 
determinantes a ausência de formação adequada. 
Assim, parece ser fundamental o desenvolvimento de 
ações que contribuam para a promoção de 
competências adequadas à problemática em análise. 
Como afirmam Costa & Vale (1998) falar de indisciplina 
e violência implica falar das “variáveis da ecologia da 
escola, das dinâmicas relacionadas e de funcionamento 
organizacional bem como da globalidade dos 
interlocutores para além dos pares”. O uso de 
competências de comunicação assertiva e de liderança 
a par de estratégias de resolução de conflitos por parte 
dos assistentes operacionais pode constituir-se como 
fator de prevenção de situações de indisciplina e 
violência. Assim, saber agir em situações de “crise” é, 
também, uma competência fundamental a desenvolver 
por parte destes profissionais. 
 
Objetivos 
• Conhecer o fenómeno da indisciplina. 
• Compreender as causas e as consequências da 
indisciplina e da violência na escola. 
• Conhecer intervenientes e formas da intervenção na 
indisciplina em contexto escolar. 
• Compreender o papel dos assistentes operacionais na 
gestão da (in) disciplina. 
• Desenvolver competências de gestão da (in)disciplina 
em contexto escolar. 
• Contribuir para uma leitura e intervenção integrada na 
indisciplina à luz das boas práticas nacionais e 
internacionais. 
• Implementar atitudes reflexivas acerca dos seus 
contextos de trabalho e de intervenção. 
 
Conteúdos da ação 
1. Apresentação dos conteúdos, objetivos, metodologias 
e avaliação. 

2. Relações primárias. 
O desenvolvimento psicológico e interpessoal da 
criança/jovem. 
A amizade vs agressividade na infância e adolescência. 
A inclusão vs exclusão na infância e adolescência. 
3. Modos de ação e intervenção. 
A importância do adulto como modelo de 
desenvolvimento e como mediador de conflitos. 
Recurso a atitudes proactivas na relação inter e 
intrapessoal com crianças/jovens. 
Desenvolvimento de competências na área da resolução 
de conflitos. 
Aquisição de competências na dinamização dos 
espaços fora da sala de aula: recreios, cantina, 
transição entre atividades letivas e as AEC / Ateliers / 
Clubes, etc. 
4. Articulação dos diferentes intervenientes da 
comunidade educativa no processo educativo. 
Papel do assistente operacional e dos restantes 
membros da comunidade educativa (doentes, pais e 
alunos). 
  
Metodologias 
Recurso a uma metodologia ativa, intercalando 
momentos de exposição teórica com momentos 
práticos. Privilegiaremos as seguintes técnicas de 
trabalho: trabalho de grupo, debates, análise de 
situações vividas. 
 
Avaliação 
A avaliação terá um carácter contínuo, suportada por 
instrumentos diversificados. Os formandos realizarão no 
final da ação uma prova de avaliação sumativa.  
A classificação final da ação é quantitativa, 
expressando-se de 0 a 20 valores, contemplando 
também a avaliação contínua decorrente da participação 
do formando ao longo da ação de formação. 
 
Não será emitido certificado aos formandos que não 
obtiverem aproveitamento com classificação final inferior 
a 10 valores ou em que a participação não tenha 
correspondido ao mínimo de 80% do número total de 
horas de duração. 


