
 

 

 

 

RELATÓRIO DA AÇÃO DE FORMAÇÃO 

 

 

 

A indisciplina, as relações interpessoais e a 
gestão de conflitos em contexto escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalidade: Curso de Formação 

25 Horas 

Data de início: 03/04/2018 - Data de fim: 06/04/2018 

Local: Escola Básica Amadeo de Souza Cardoso 

Formadora: Carolina Emiliana Bento Ferreira da Cunha 

30 Formandos Inscritos 

29 Formandos certificados 

 

 

 

 

 

 
http://escolaeconflitos.blogspot.pt/2011/11/estrategias-para-mediacao-de-conflitos.html 



 

 

Identificaça o dos formandos 

1. Listagem dos formandos certificados 

Nome 
Escola 

Agrupamento 

Amandina Alcina Carvalho Babo EB Troxainho 

Ana Adelaide Costa Penetro AE Amadeo SC 

Ana Maria Pereira Carvalho Peixoto AE Amadeo SC 

Armandina Ferreira de Moura ESA 

Carla Maria Carvalho Maia EB Lama 

Catarina Raquel Pinto Ribeiro EB Vila Caiz 

Elsa Maria Martins Lomba EB Sta Comba 

Emília Cidália Pinto Ferraz EB Vila Caiz 

Emília Elisabete Rocha Ribeiro Castro Teixeira EB Vila Caiz 

Eugénia Natália Ribeiro Fernandes JI Torreira 

Eulália da Conceição Teixeira Pinto EB Torreira 

Goreti Clara Silva Ferreira Soares EBI do Marão 

Isabel de Fátima Ribeiro Martins EB Lama 

Manuela Maria Teixeira Pereira Pinheiro AE Amadeo SC 

Margarida da Conceição Silva Teixeira AE Amadeo SC 

Maria Adelaide Pinheiro Teixeira da Costa AE Amadeo S C 

Maria Conceição Costa Penetro EB/JI do Roço 

Maria da Conceição M Valente AE Amadeo S C 

Maria da Graça Fernandes Ferreira AE Amadeo SC 

Maria do Carmo Dias de Sousa EB Troxaínho 

Maria Emília Carvalho da Silveira Lopes AE Amadeo SC 

Maria Emília Teixeira Pinto EB Torreira 

Maria Helena Martins Costa Azevedo EB Vila Caiz 

Maria Inês Miranda Teixeira AE Amadeo SC 

Maria Isabel Teixeira de Carvalho JI Gondar 

Maria Luísa Castanheira Teixeira Coelho EB Freixo de Cima 

Natália Maria Soares Pereira ESA 

Rosa Conceição Silveira Machado EB Vila Caiz 

Sílvia Maria Silveira Pinto EB Vila Caiz 

Vera Lúcia Coimbra Chantre EB/JI Freixo de Cima 

Obs.: A formanda Elsa Maria Martins Lomba não frequentou a ação. 

 

2. Formandos por Agrupamento/Escola  

 



 

 

3. Avaliação atribuída aos formandos  

A nota mais baixa foi 12.8, sendo a mais elevada de 19.6. 

 

 

Avaliaça o da Aça o pelos Formandos 

A. expectativas em relação à ação de formação e aos seus objetivos 

Analise cada um dos itens, pontuando-os na escala de 1 a 5, em que: 

1 significa  Nada,  2  Pouco,  3  Suficiente,  4  Bom   e  5  Muito Bom.  

 

Comentários: "Os objetivos foram bastantes explicativos e por isso bem assimilados", 

"Pensei que ia ser mais casos práticos, como deveríamos agir", "Correspondeu às 

expectativas e os objetivos foram atingidos". 

A destacar: Os formandos consideram que a ação respondeu às suas expectativas e que os 

objetivos da ação foram atingidos. 

 

7% 

86% 

7% 

Formandos por Agrupamento/Escola 

AE de Amarante AE Amadeo Souza Cardoso Es. Sec. Amarante



 

B. Processos e organização da ação 

Analise cada um dos itens, pontuando-os na escala de 1 a 5, em que: 

1 significa  Nada,  2  Pouco,  3  Suficiente,  4  Bom   e  5  Muito Bom.  

 

 

Comentários: “Ação foi muito bem conseguida tendo atividades pelo meio para 

exemplificar e sendo mais fácil de entender", "A ação no meu ponto de vista decorreu 

dentro do previsto". 

A destacar: Avaliação positiva, destacando-se o “Empenhamento e qualidade do 

formador”.  

 

C. Reflita sobre esta Ação de Formação 

Analise cada um dos itens, pontuando-os na escala de 1 a 5, em que: 

1 significa  Nada,  2  Pouco,  3  Suficiente,  4  Bom   e  5  Muito Bom.  



 

 

Comentários: "Foi muito bom", "Se todos nos empenhássemos a pôr em prática estes 

conhecimentos algo mudaria para melhor" ". 

A destacar: Positiva a avaliação do impacto desta ação, cujos conteúdos foram 

considerados pertinentes e com impacto a nível profissional e na escola. 

 

5 - Pontos fortes: "Considero que todos foram fortes", O conteúdo da formação realizado 

foi muito longo", "Ajuda no conhecimento, deteção e solução de muitos conflitos nas 

nossas escolas e mesmo no nosso dia a dia", "Saber gerir aa indisciplinas no nosso local de 

trabalho e saber gerir o nosso stress", "Informação importante para o nosso dia-a-dia", "A 

ação correu muito bem, conhecemos novos colegas, a formadora muito simpática, os temas 

foram interessantes embora eu já tivesse conhecimentos de alguns. Aprendi muito e espero 

que no trabalho aplique estes novos conhecimentos", "Sou sociável", "As relações 

interpessoais, a comunicação e a gestão do stress", " O conteúdo e as atividades realizadas 

para exemplificar", "Saber gerir a indisciplina no trabalho e no stress", "A Informação é 

muito importante para o nosso dia-a-dia", "Relações interpessoais e gestão de conflitos em 

ambiente escolar", "Poder melhorar as nossas funções de assistente operacional", 

"Indisciplina. Relações e interpessoais e sugestões", "Relações interpessoais, sugestões", 

"Ajudou-me a saber lidar com alguns problemas de uma maneira mais assertiva e ver os 

alunos mais problemáticos de outra forma", "Bom ambiente", Os pontos fortes desta ação 

foram as atividades práticas e a simpatia da formadora".  

6 - Pontos fracos e sugestões de melhoria: "Falta de aquecimento", "Tempo curto para 

esta formação. Deveria ter mais horas para debater e abordar mais a fundo os conteúdos", 

"Falta de aquecedores", "A ação deveria ser mais prolongada, para debater os assuntos 

mais a fundo", "Nada nos pontos fracos. Cada vez mais formações", "Mais tempo para 

desenvolver a ação", "Nervosa - tenho de fazer relaxamento", "Não teve pontos fracos", 

"Os pontos fracos desta ação, na minha opinião foram o tempo reduzido para debater toda 

a formação e a exigência da formadora a nível de horários".  

 

 



 

D. Apreciação Global 

 Qualidade – Fraco; Satisfaz; Bom; Muito Bom e Excelente 

 

 

 

Avaliaça o da aça o pelo formador 

 

 

 

1. Número adequado aos objetivos 

 

 

2. Motivação no início da formação 

 

 

3. A seleção foi adequada aos objetivos 

 



 

 

 

4. Participação ativa nas sessões 

 

5. Satisfação no final da ação 

 

 

Justifique:  

Nada referido. 

 

 

 

6. Utilizou textos de apoio 

 

 

 

7. Outros materiais 



 

 

 

 

 

 

 

 

8. A documentação utilizada satisfez os objetivos 

 

 

9. A documentação foi entregue a tempo 

 

 

 

10. A carga horária foi adequada 

 

 

 

11. A calendarização foi adequada 



 

 

Justifique: Nada referido. 

 

 

12. As instalações/condições foram: 

 

 

 

 

13. Os trabalhos realizados foram sendo avaliados no decorrer da ação? – Justifique 

 

 
 

 

14. Considera que esta ação pode gerar mudanças nas práticas dos formandos 

relativamente à orgânica da sua organização? Justifique 

 

 

15. Considera que esta ação poderá contribuir para a promoção do sucesso das 

organizações dos formandos? Justifique 



 

 

 

 

 
16. Como avalia a organização e coordenação da ação 

 

 


