
CENTRO DE FORMAÇÃO DA APROCES

Ação de Formação (25 H): Gestão e Mediação de Conflitos Escolares – Nível 1 

(Registo de acreditação CCPFC/CCPFC/ACC-106250/19)

Destinatários: Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário

Local: Online 

Formadora: Conceição Gonçalves

Razões justificativas da ação: Os conflitos e a violência estão cada vez mais presentes nas escolas
portuguesas  manifestando-se  de  várias  formas  com  efeitos  devastadores  para  toda  a  comunidade
educativa. A mediação de conflitos apresenta-se como a melhor alternativa para desenvolver as relações
interpessoais de toda a comunidade educativa e fomentar um clima de cooperação, responsabilização e
autonomia de todos, principalmente dos alunos. É urgente trabalhar a educação para a convivência e
para a gestão positiva dos conflitos, a fim de se construir uma cultura de cidadania e de convívio pacífico
de todos os intervenientes em meio escolar. “Um dos pilares fundamentais da Educação do Século XXI
consiste em aprender a ser e aprender a viver juntos, a conhecer melhor os outros, criando projetos
conjuntos  e  solucionando  pacífica  e  inteligentemente  os  conflitos”.  (Relatório  para  a  UNESCO  da
Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI). 

Objetivos a alcançar:

• Melhorar a prática pedagógica;
• Incrementar uma nova cultura de escola democrática, colegial e positiva; 
• Consolidar o espírito de grupo, a capacidade comunicacional, relacional e cooperativa; 
• Desenvolver competências básicas necessárias à gestão e à mediação de conflitos;
• Conhecer e implementar metodologias e estratégias que promovam a melhoria das relações 

interpessoais, a motivação e o sucesso escolar;
• Refletir sobre as diferentes perspetivas de abordagem na resolução dos conflitos. 
• Conhecer as características e o papel do mediador;
• Conhecer e aplicar técnicas básicas de negociação e de mediação de conflitos escolares.

HORÁRIO das Sessões Síncronas (com PRESENÇA ONLINE, através de videoconferência*):

- Abril - dias 21 e 28, das 16h às 18h30;

- Maio - dias 5 e 12, das 16h às 18h30.

* Não é necessário instalar qualquer programa, bastando aceder através de link. Será marcada sessão
prévia na semana anterior para treino.

As restantes 15 horas (sessões assíncronas) serão de trabalho autónomo entre cada uma das sessões. 

INSCRIÇÕES clique AQUI

Para mais informações, contacte-nos através do e-mail: geral@aproces.org

https://forms.gle/tFNL1Sb2fJp1uMUc9
mailto:geral@aproces.org

