
 

 
Programa da Ação de Formação n.º 30 – 2019/2020_PD 

Mediação Escolar - prevenir e resolver conflitos 
 

Modalidade Oficina de Formação Registo de Acreditação CCPFC/ACC-90708/17 

N.º horas acreditadas/Duração 30+30 horas  

Relevância 

A ação releva para efeitos de progressão em carreira e avaliação de desempenho previstos no 
RJFCP para Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário Educadores 
de Infância, Professores dos Ensinos Básico e Secundário não releva na dimensão científica e 
pedagógica 

Formadores Joana Marta Simões;  

Destinatários Educadores de Infância, Professores dos Ensinos Básico e Secundário 

Local da Formação 
Na Escola-sede do Agrupamento de Escolas do qual for proveniente o maior número de 
inscritos 

 
 

Inscrições 
Os professores interessados na frequência desta Ação devem 
inscrever-se no CFAE Beira Mar até às 12,00h do dia 
30.09.2019 em https://forms.gle/EXDiryNZGfvugaBU9 
Após confirmada a presença na turma (número de vagas: 20), 
o CFAE Beira Mar enviará por correio eletrónico uma ficha de 
inscrição pré-preenchida, a qual deve ser validada nos Serviços 
Administrativos da Escola do formando. 
A ficha, validada, deve ser entregue na 1.ª sessão de formação. 
 

Critérios de seleção dos formandos 
1. Data da próxima subida de escalão do(a) docente; 
2. Docente de Unidade Orgânica associada do CFAE Beira Mar; 
3. Docente de Unidade Orgânica não associada do CFAE Beira 
Mar; 
4. Ordem de inscrição. 
 

Razões justificativas da ação 
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. 
 

Objetivos 

- 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 
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. Percepções, emoções e Sentimentos 
7. Cooperação e negociação colaborativa 
8. A mediação em acção 
 

Metodologia da realização da Ação 
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. 
 

Regime de avaliação dos formandos 
Os formandos serão classificados na escala de 1 a 10, com base 
nos Critérios e Indicadores inscritos na Carta Circular CCPFC - 
3/2007, de setembro de 2007 e nos Critérios Gerais de 
Avaliação do CFAE Beira Mar, em vigor. 
 

Cronograma 
 

09.11.19 - 09:00-13:00 
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09.11.19 - 14:00-16:00 
30.11.19 - 09:00-13:00 
30.11.19 - 14:00-16:00 
11.01.20 - 09:00-13:00 
11.01.20 - 14:00-16:00 
25.01.20 - 09:00-13:00 
25.01.20 - 14:00-16:00 
22.02.20 - 09:00-13:00 
22.02.20 - 14:00-16:00 
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