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Modalidade / Horas / Créditos 
Oficina, 60 horas (30 presenciais e 30 em trabalho 
autónomo), 2,4 créditos 
 

Público-alvo 
Educadores e Professores 
 

Formador(es) 
A indicar 
 

Calendários-horários / Local 
Em calendário e horário a definir. 
 

Razões justificativas da ação: Problema / 
Necessidade de formação identificados 
Nas organizações, e em especial na Escola, importa 
promover a evolução das individualidades autónomas 
para sujeitos interdependentes, que se enriqueçam e 
melhorem o ambiente escolar, num espírito de 
colaboração, trabalho de equipa e participação nas 
decisões, assim como na resolução dos problemas, sem 
que todavia se anulem. Não raras vezes os problemas 
de relacionamento resultam da maneira negativa como 
se lida com o conflito. É importante ter presente que o 
conflito é natural e pode mesmo ser uma oportunidade 
de crescimento. Logo, uma cultura de convivência 
pacífica tem de ter como premissa não a ausência de 
conflitos mas sim a sua abordagem através do diálogo, 
da gestão positiva e criativa e da afirmação dos valores 
de cidadania. A mediação de conflitos em contexto 
escolar, enquanto modelo de resolução e transformação 
de conflitos, promove a aprendizagem da cidadania 
participativa e responsável, propõe uma nova forma de 
pensar as relações interpessoais, pois visa alcançar a 
prevenção de comportamentos de incivilidade e de 
agressão verbal e/ou física. Sendo um instrumento de 
diálogo e de (re)encontro interpessoal, a mediação de 
conflitos em contexto escolar é estimuladora da 
convivência sã, visto que se baseia em regras, técnicas 
e saberes ao nível da cooperação, da comunicação e da 
negociação integrativa entre os intervenientes do 
conflito, auxiliando-os na resolução dos problemas que 
opõem as partes em conflitos, através de soluções 
mutuamente satisfatórias. O ambiente relacional que se 
vive em contexto escolar é condicionante para o papel 
que todos os intervenientes devem aí desempenhar e, 
nessa medida, a Escola surge como um espaço 
privilegiado para se aprender e praticar a mediação, 
dadas as oportunidades pedagógicas que oferece. 
 
 

Efeitos e produzir: Mudança de práticas, 
procedimentos ou materiais didáticos 
- Introduzir a mediação na escola como um instrumento 
de diálogo, de encontro interpessoal, de resolução e 
transformação dos conflitos; 
- Criar competências para a resolução dos conflitos de 
forma não adversarial; 
- Potenciar uma convivialidade saudável que seja 
facilitadora de uma melhor aprendizagem; 

- Motivar para a vertente transdisciplinar da 
aprendizagem da resolução de conflitos; 
- Dotar os professores de um conjunto de 
conhecimentos e ferramentas, que lhes permita em 
especial potenciar nos alunos o uso de forma confiante 
das capacidades pessoais, sociais e mesmo 
emocionais; 
- Sensibilizar para a importância da autonomia dos 
alunos na resolução dos seus conflitos; 
- Transmitir noções próprias da mediação de conflitos, 
que preconizam possíveis alternativas ao castigo e à 
expulsão, e estratégias de intervenção preventiva de 
comportamentos de incivilidade, agressão e violência; 
- Informar acerca dos distintos programas de mediação 
escolar. 
 

Conteúdos da ação 
1. A convivência na escola. 
2. O conflito. 
3. Paradigmas da resolução de conflitos. 
4. Mediação de conflitos na escola. 
5. Comunicação aberta e eficaz. 
6. Perceções, emoções e Sentimentos. 
7. Cooperação e negociação colaborativa. 
8. A mediação em ação. 
 

Metodologias 
As sessões presenciais terão um carácter teórico-
prático; sendo essencial que todos os formandos se 
envolvam nas atividades e desfrutem da oportunidade 
para exercitar as técnicas da mediação de conflitos, 
interiorizando os princípios orientadores e as atitudes 
adequadas. Em trabalho autónomo os formandos 
procederão à construção e implementação de material 
pedagógico (fichas, grelhas, planos, modelos …) que 
permitam desenvolver as competências pretendidas 
aplicando os conhecimentos adquiridos no 
desenvolvimento do trabalho. Nas sessões presenciais 
proceder-se-á à análise crítica da aplicação desses 
materiais. 
 

Avaliação 
A avaliação dos formandos docentes nas ações de 
formação do CFAE_Matosinhos - Centro de Formação 
de Associação das Escolas de Matosinhos, é contínua, 
participada por todos os intervenientes.  
Os critérios de avaliação a utilizar são: a qualidade da 
participação no contexto dos objetivos a produzir; 
qualidade do relatório de reflexão crítica individual. Para 
cada critério de avaliação é definida uma escala 
qualitativa de 5 níveis e uma escala quantitativa.  
Para mais esclarecimentos sugere-se a consulta do 
Sistema de Avaliação de Pessoal Docente, ou o Artº 50º 
do Regulamento Interno do CFAE_Matosinhos, 
disponível no nosso sítio da Internet. 
A avaliação da ação é feita através do preenchimento, 
pelo formando, de um documento que lhe é fornecido no 
primeiro dia. Elaboração de um relatório detalhado 
referente ao tratamento dos dados recolhidos. 
 


