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Curso de Formação
25 horas

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 esco-
lar: das definições formais e manifestas às 
dinâmicas informais, incluindo os fenóme-
nos 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 promo-
ção 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 de 1 a 10, em conformidade com a Carta Circular CCPFC.3/2007.

De 22 de fevereiro / 2022 a 2 de abril / 2022

Plataforma zoom e classroom. Obrigatório ter conta gmail.

Ordem de inscrição.
Até 19 de janeiro. Limitadas a 15 formandos. Inscrições online através de link divulgado 
via email e de acordo com as instruções aí constantes.
€ 10  por formando. Deve ser feito o pagamento por transferência bancária para a conta 
PT50003506710000319073016 e enviado o comprovativo, devidamente identificado, 
para spzc.secretariado@spzc.pt ou pessoalmente numa das delegações do SPZC.

Gestão de conflitos
e convivência inclusiva

AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE


