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CONTEÚDOS

FICHA DA AÇÃO



Introdução



O conflito e os seus elementos



A mediação



Competências para uma comunicação eficaz



Experimentar a mediação



Perspetivas e Projetos para a Mediação de
Conflitos na Escola – Casos Práticos



Avaliação da ação

OBJETIVOS
A escola é um sistema em interação e
comunicação constante entre os seus
diversos elementos constituintes. Desta
forma, o conflito é inevitável, podendo este
ser construtivo ou destrutivo. Cabe aos seus
elementos educativos lidar com os seus
pares e alunos de forma saudável e
enriquecedora à dinâmica escolar.
Esta formação tem como objetivo
fundamental promover os conhecimentos
teórico-práticos respeitantes à
problemática dos conflitos e da mediação,
com o intuito de possibilitar a sua resolução
positiva. Procura-se apresentar um
conjunto diversificado de metodologias e
de técnicas e instrumentos de intervenção
aplicadas na gestão de conflitos.

Os processos de aprendizagem em Educação e
Formação levam a que se criem objectivos
concretos a atingir no âmbito do curso de formação
proposto:
a) Desenvolver uma nova abordagem ao conflito;
b) Promover competências práticas de gestão de
conflitos;
c) Promover uma comunicação mais aberta e
melhorar relacionamentos;
d) Desenvolver competências práticas de
comunicação e gestão de emoções;
e) Conhecer a mediação numa perspectiva global e
como uma das propostas eficazes para melhorar
a convivência numa instituição educativa;
f) Criar um ambiente mais produtivo para o ensino
e de maior apoio professor-professor, alunoprofessor;
g) Favorecer a partilha de experiências, bem como
a reflexão sobre a intervenção nesta área.
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