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AÇÃO DE FORMAÇÃO

(In)disciplina, relação pedagógica e clima de sala de aula

FIGUEIRA DA FOZ
FIGUEIRA DA FOZ - GIS - GRUPO DE INSTRUÇÃO E SPORT - R. Dr. Manuel Arriaga, 73 - Buarcos
CCPFC/ACC-87247/16
25 horas presenciais
José Carlos Rodrigues de Almeida Lopes

Modalidade: Curso de Formação
Destinatários: Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Educação Especial (releva para
efeito de progressão em carreira)
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Conteúdos:

- Indisciplina na sala de aula e na escola
Definição de indisciplina
Fatores associados da indisciplina
Tipologia dos comportamentos indisciplinados e prováveis causas.
Caraterização dos níveis de indisciplina

Auxiliares de diagnóstico para alunos
Análise dos conflitos e modos de gestão de
situações disruptivas
Comportamentos de bulling e/ou de provocação
Trabalho prático

- O desvio às regras de trabalho na sala
de aula
As regras na aula (alunos e professores)
Problemas da relação professor-aluno
As relações entre pares
Com que professores se infringem as regras
da aula?
Funções e finalidades dos desvios às regras

- Intervenção/prevenção primária,
secundária e terciária
Instrumentos de reflexão e de orientação da
relação pedagógica
Mediação de conflitos (gerir emoções e gerir
conflitos)
Ação corretiva do professor face à indisciplina

- O autoconhecimento do professor, do
aluno e do grupo-turma
Auxiliares de diagnóstico para professores

- Reflexão, apresentação, debate e
discussão dos temas
- Avaliação

Avaliação: Avaliação final quantitativa na escala de 1 a 10, em conformidade com a Carta Circular CCPFC.3/2007.
Calendarização/Horário: 14.OUT.2017 - 11.NOV.2017: 7 sessões de formação.
14.OUT ~ 09:00 - 13:00 | 14.OUT ~ 14:00 - 17:30 | 28.OUT ~ 09:00 - 13:00 | 28.OUT ~ 14:00 - 17:30
10.NOV ~ 18:30 - 21:00 | 11.NOV ~ 09:00 - 13:00 | 11.NOV ~ 14:00 - 17:30 |
Critérios de seleção: Ordem de inscrição.
Inscrições: Até 06 de OUTUBRO de 2017. Limite de 25 formandos. Esta inscrição deve ser preenchida online no site
www.spzc.pt (Centro de Formação). Em caso de dificuldade de envio, por não conseguir submeter o formulário, consulte a sua Delegação do SPZC.
Custo da ação: € 10 por formando, a pagar após a confirmação da inscrição. O pagamento será feito na Delegação do
SPZC da sua área de residência, junto com a entrega de cópia de BI/CC (rasurada e considerada apenas
para efeitos desta ação de formação).
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