
AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE
Gestão de Conflitos e Convivência Inclusiva
CALDAS DA RAINHA - LEIRIA

Público-alvo:
Registo da acreditação:

Modalidade:
Duração:

Formador responsável:
Destinatários:

Conteúdos:

Avaliação:

Calendarização/Horário:

Ferramentas /requisitos:
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Inscrições:

Custo da ação:

Associados da área da Direção Distrital de Caldas da Rainha e Leiria
CCPFC / ACC - 102716/19
Curso de Formação online
25 horas (10 horas síncronas + 15 horas assíncronas)

Clotilde Maria Lopes Serras Gaspar Martins Pinto
Educadores de Infância e Professores do Ensino Básico e Secundário e Professores 
de Educação Especial (releva para efeitos de progressão em carreira - não releva na 
dimensão científica e pedagógica).
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- Os desafios da sociabilidade no espaço 
escolar: das definições formais e manifes-
tas às dinâmicas informais, incluindo os 
fenómenos de bullying e cyberbullying;

- Riscos da sociabilidade: antagonismo, confli-
to e competências para a sua resolução;

- Representações dos alunos sobre medidas 
educativas;

- Potencialidades da convivência e da sociabi-
lidade: alguns modelos;

- A importância da sociabilidade como empo-
werment para a cidadania e liderança dos 
jovens;

- Reflexão em grupo sobre a realidade escolar, 
apontando estratégias de intervenção 
assertivas e integrativas, por referência a 
alguns modelos de intervenção e de pro-
moção da convivência na escola;

- A importância de saber observar para com-
preender e de diagnosticar para intervir;

- Considerar a diversidade de definições de 
uma mesma situação;

- Compreender as lógicas das diferentes defi-
nições de situação;

- Planear com inclusão;
- Construir uma definição de situação conver-

gente e acessível aos diferentes interve-
nientes;

- Exercer o papel de educador: a autoridade 
sem autoritarismo e sem ambiguidades;

- Analisar incidentes críticos a partir da reali-
dade e da experiência dos formandos;

- Delinear intervenções assertivas e integra-
tivas por referência a alguns modelos de 
intervenção e de promoção da convivência 
na escola.

Avaliação final quantitativa na escala de 1 a 10, em conformidade com a Carta Circular 
CCPFC.3/2007.
Início: 02/junho/2020 | Fim:  27/junho/2020

Zoom / Stream / Classroom. Todos os formandos devem ter uma conta Gmail
Ordem de inscrição.
Até 28 de maio de 2020. Inscrições limitadas a 15 formandos. Esta inscrição deve ser  
preenchida online no site www.spzc.pt (Centro de Formação).
€ 10  por formando. Após confirmaçao da aceitação da inscrição,  deve ser feito o pa-
gamento por transferência bancária. Os dados para a transferência serão dados opor-
tunamente.


