Atitude e Comportamentos de Cidadania em sala de aula
Registo de Acreditação: CCPFC/ACC- 88755/16
Área de Formação

Código: PPD18/19.10

C03: Conceção e Organização de Projetos Educativos (classificação anterior ao DL 22/2014)
Alínea b) Prática Pedagógica e Didática da docência/Domínio da Organização e Gestão da
Sala de Aula (Art.º 5º do DL 22/2014)
Os comportamentos que perturbam o ambiente na sala de aula comprometem os processos de
aprendizagem na sala de aula e dificultam o exercício da função docente e da cooperação discente.
Esta ação torna-se pertinente uma vez que pretende responder ao Projeto Educativo das escolas
associadas ao Centro, levando os professores a compreender os fatores relacionados com a
indisciplina, através da reflexão, para que possam intervir de uma forma mais consciente.

Objetivos
• Compreender o significado de disciplina, bem como a diferença entre a sua promoção e a gestão de
conflitos;
• Desenvolver competências para gerir conflitos e indisciplina na sala de aula;
• Compreender a forma como os problemas emocionais dos alunos influenciam diretamente os seus
comportamentos de indisciplina;
• Desenvolver competências para lidar com alunos com distúrbios emocionais e problemas de
comportamento;
• Reconhecer a importância da relação pedagógica, das metodologias de ensino-aprendizagem e da
avaliação para a promoção da disciplina;
• Desenvolver competências para motivar alunos problemáticos;
• Reconhecer a importância das regras, compreendendo a diferença entre estas e os limites;
• Conhecer técnicas de gestão comportamental para utilização em sala de aula.

Conteúdos
1.
2.
3.
4.

(In)Disciplina e Conflito – Definindo os conceitos
Gestão de Conflitos e Indisciplina em Sala de Aula
Distúrbios Emocionais e Problemas de Comportamento
O Papel da Relação Pedagógica, das Metodologias de Ensino-Aprendizagem e da Avaliação na
Promoção da Disciplina
5. Motivação de Alunos Problemáticos
6. Regras, Limites e Consequências
7. Técnicas de Gestão Comportamental

Público-alvo: Professores dos Ensinos Básico e Secundário
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Formadora: Patrícia Sarmento
Curso de 25h presenciais / 1 Crédito
Calendarização prevista
Início: 17/6/2019

Conclusão: 05/7/2019

17, 19, 24 e 26 Junho (17h00 /20h00); 1, 2, 4 e 5 de Julho (10h00 /13h00)

Local: Escola Secundária Fonseca Benevides
Parâmetros de Avaliação:
•
•
•

Participação nas sessões
Avaliação contínua, por parte da formadora, dos trabalhos realizados pelos
formandos ao longo das sessões
Reflexão final sobre as implicações da formação nas atividades na escola, a ser
enviada à Formadora (patricia.sarmento@outlook.com ) com conhecimento ao
Centro de Formação (cfcm@cfcm.pt ).

Custo: Financiado pelo Orçamento do Estado
Os Certificados são levantados no Centro. Quem desejar o seu envio para casa deve
entregar ao formador um envelope devidamente selado e endereçado para esse fim.

Inscrições no site do Centro:
www.calvetmagalhaes.net
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