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CURSO DE FORMAÇÃO 

INDISCIPLINA, as 

relações interpessoais 

e a gestão de conflitos 

no contexto escolar 

Destinatários:  Assistentes Operacionais e As-
sistentes Técnicos afetos ao Ministério da Edu-

cação 

Inscrições até ao dia 23 de 

fevereiro,  em ficha própria. 

Acreditação 

 

A ação de formação “INDISCIPLINA, as 

relações interpessoais e a gestão de con-

flitos no contexto escolar“, 25h, foi acre-

ditada, na modalidade de Curso de For-

mação, pela DGAE, com o n.º de registo  

DGAE/01-52/17  

IVO NE  M AR LE NE  DI AS   FE R N AND ES   

Formadora 

Local 

EB Amadeo Souza Cardoso 

Data Hora /início      Hora fim 

03-04-2018 9h30-12h30 14h00-18h00 

04-04-2018 9h30-12h30 14h00-18h00 

05-04-2018 9h30-12h30 14h00-18h00 

06-04-2018 9h00-13h00  

Prioridade aos funcionários do 
Agrupamento Amadeo Souza-Cardoso 



Proporcionar uma reflexão sobre a violência e a disciplina em 

contexto escolar tendo em conta as suas causas e consequên-

cias;  

Reconhecer os principais tipos de violência e indisciplina; 

Reconhecer a importância da relação escola-família no com-

bate à indisciplina; 

Compreender o papel do assistente operacional na prevenção 

da indisciplina; 

Conhecer e analisar os modelos e estratégias de prevenção e 

intervenção em situações de indisciplina na escola; espaços 

exteriores e espaços interiores (corredores, sala de convívio, 

cantina, outros) 

Conhecer os documentos estruturantes do agrupamento onde 

foque os procedimentos em caso de indisciplina na escola 

(Regulamento interno, Estatuto do aluno, entre outros) 

Desenvolver atitudes da melhoria do processo de comunica-

ção: tipos de comportamentos e técnicas de gestão de confli-

tos 

Explicitar alguns princípios para uma boa comunicação inter-

pessoal ao nível da relação consigo e com os outros; 

Reconhecer sintomas de stresse e promover técnicas de ges-

tão de stresse, principalmente no contexto profissional 

     Objetivos a Atingir Conteúdos da ação 

INDISCIPLINA—10horas(4 teóricas e 6 práticas) 
 
Causas e consequências da indisciplina: factores explicativos 
Tipos de indisciplina: desvio às regras de trabalho em contex-
to de sala de aula e nos espaços exteriores: 
perturbação das relações entre pares;  
Problemas de relação professor-aluno, assistente operacional-
aluno, aluno-aluno; 
Aumento da violência e da indisciplina nas escolas  em Portu-
gal; 
Papel do assistente operacional na prevenção da indisciplina 
e da violência, 
Modelos e estratégias de prevenção e intervenção em situa-
ções de indisciplina e violência na escola 
 
*Comunicação nas relações interpessoais—10horas (4 
teóricas e 6 práticas) 
A importância da comunicação nas relações interpessoais: as 
perceções individuais nas relações interpessoais; as barreiras 
da comunicação;  
importância do feedback; as atitudes de comunicação e a sua 
influência nos comportamentos;  
a escuta ativa para uma eficaz comunicação/relação interpes-
soal;  
as técnicas de comunicação assertiva; 
 
*Gestão de stresse—4horas (2 teóricas e 2 práticas) 
Causas e vulnerabilidade ao stresse;  
identificação de factores de stresse internos e externos; 
Sinais e sintomas de stresse; 
Stresse profissional: os conflitos, as dificuldades na comunica-
ção, síndrome do Burnout 
Técnicas e gestão do stresse: técnicas para evitar o stresse, 
planeamento e controlo de actividades, comunicação eficaz, 
desenvolver competências de gestão e de stresse 
Técnicas de relaxamento 
*Avaliação dos formandos—1 hora teórica 

 

Avaliação dos formandos 

 
 
 
É necessária a frequência de, pelo menos, 80% das horas pre-
vista. Em cada sessão, serão passadas folhas de presença, para 
assinatura dos inscritos. 
  
 Critérios-ponderação: 
 
 

 Participação/Avaliação contínua ————–—- 40% 

 Assiduidade     —————————————   20% 

 Teste escrito/Trabalhos—————————— 40% 
 
 
 
• A expressão da avaliação final é quantitativa, traduzida numa 
escala de 0 a 20 valores 


