
  

 

 

 

 
A36- “Mediação e gestão de conflitos: contributos para a melhoria escolar” 

 

Fundamentação da ação de formação: 

 

A convivência deteriora-se quando não se cultivam ativamente as relações interpessoais. E, 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 

desenvolvimento e 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. 

Atendendo que a aprendizagem da convivência vem constituindo um desafio central para as escolas 

e em particular para os professores, importa encontrar respostas/modelos que proporcionem aos 

alunos a desejável internalização de regras e atitudes positivas, bem como a obtenção de ganhos de 

competências sociais e relacionais, quer na escola, quer na comunidade. 

 

 

Objetivos da ação de formação: 

Apesar de todos os momentos curriculares proporcionarem a abordagem dos temas relacionados 

com a mediação de conflitos em contexto escolar, as áreas curriculares não disciplinares constituem 

também momentos/espaços propícios para a implementação das atividades e estratégias de 

intervenção próprias da mediação de conflitos. 

Pretende-se alcançar os seguintes objetivos: 

• Contextualizar a mediação na escola como um instrumento de diálogo, de encontro 

interpessoal, de tratamento dos conflitos; 

• Reconhecer a mediação de conflitos como estratégia de intervenção preventiva de 

comportamentos de incivilidade, indisciplina, agressão e violência; 

• Sensibilizar para a vertente integrada da mediação de conflitos: preventiva, educativa e 

resolutiva; 

• Promover estratégias de gestão de conflitos e comportamentos em contexto de sala de aula; 

• Aprender técnicas para mediar conflitos e saber intervir como mediador; 

• Dotar os professores de um conjunto de competências e ferramentas que lhes permitam 



  

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdos da ação de formação: 

 

CONTEÚDOS A ABORDAR EM TRABALHO PRESENCIAL (25 horas) ATRAVÉS DAS 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS IDENTIFICADAS EM TRABALHO AUTÓNOMO 

 

1.  Fenómenos perturbadores da convivência na escola: indisciplina, violência e conflito. 

Modelos de gestão da convivência escolar. Tipos, dimensões e o processo do conflito. Análise do 

conflito.  

2. Métodos de gestão e resolução de conflitos: Abordagens possíveis e métodos de gestão e 

resolução de conflitos. Habilidades de gestão e resolução de conflitos. 

3- Comunicação eficaz: Comunicação e conflito; Competências de comunicação para uma gestão 

positiva dos conflitos; Atitudes e competências comunicativas do mediador. 

4- A gestão de conflitos e de comportamento na sala de aula: estratégias de promoção de factores 

de protecção da disciplina e remediação de factores de risco para a disciplina  

5- A mediação de conflitos na escola: Definição e características; objetivos, vantagens e limites 

da mediação em contexto escolar. 

6- O mediador na escola e na sala de aula: Ser terceiro; Princípios de atuação; Espaços e 

momentos de mediação. 

7- A mediação em ação: O processo da mediação; Co-mediação; Programas de mediação escolar; 

Aspetos organizativos e recursos para a prática da mediação nas escolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

potenciar em si e nos outros o uso de forma confiante das capacidades na gestão dos conflitos; 

• Adquirir conhecimentos para a construção de dispositivos de mediação na escola; 

• Reconhecer na mediação de conflitos uma metodologia de melhoria escolar. 



  

 

 

 

 

 

 

 

Regime de avaliação dos formandos na ação de formação: 

 

Na avaliação dos formandos utilizar-se-á a avaliação quantitativa, cuja escala compreende o 

intervalo de 1 a 10 valores, a que corresponde uma menção qualitativa e a respectiva creditação, de 

acordo com o novo E.C.D.  

A diferenciação entre os formandos far-se-á através da elaboração de um portfólio digital onde os 

formandos reunirão os trabalhos realizados. Observar-se-á e avaliar-se-á o rigor e a qualidade 

desses mesmos trabalhos.  

Relatório de reflexão crítica sobre os trabalhos desenvolvidos e sobre a sua aplicação prática em 

contexto escolar. 

Do trabalho presencial elaborado na oficina de formação valorizar-se-á o empenhamento e a 

participação dos formandos no processo de formação, tendo em consideração a pertinência, a 

qualidade e o rigor das intervenções, bem como a coerência interna das reflexões desenvolvidas. 

Da ponderação de todos estes factores resultará a avaliação quantitativa dos formandos. 

 


