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Ficha da Acção

Designação Gestão de comportamentos na sala de aula: Prevenir a Indisciplina

Região de Educação Área de Formação A B C D

Classificação Formação Contínua Modalidade Curso de Formação

Cód. Área A17 Descrição Desenvolvimento Pessoal e Social,

Cód. Dest. 99 Descrição Educadores de Infância, Professores do Ensino Básico e Secundário e de Educação
Especial

Dest. 50% Descrição

Reg. de acreditação (ant.) CCPFC/ACC-82132/15

Formadores

Formadores com certificado de registo

B.I. 12946016 Nome ANA FILIPA TEIXEIRA DA COSTA Reg. Acr. CCPFC/RFO-27844/10

Componentes do programa Todos Nº de horas 25

Formadores sem certificado de registo

Duração
Nº Total de horas 25    Nº de Créditos 1

Anexo A

A preencher nas modalidade de Curso, Módulo, DSES e Seminário

Razões justificativas da acção e a sua inserção no plano de actividades da entidade proponente
Esta ação surge na sequência da publicação dos resultados do estudo da Universidade do Minho pelo investigador
João Lopes no qual é revelado a existência do aumento da indisciplina e da falta de formação dos docentes para
resolver os problemas a ela associados. Se esta necessidade tem vindo a ser tomada como premente, este estudo
vem reforçar a importância de formar e preparar os professores no combate à indisciplina. Sabe-se que os problemas
de indisciplina na sala de aula interferem no funcionamento da aula e no desempenho escolar dos alunos, pelo que a
adoção de estratégias preventivas se afigura como uma medida eficaz no combate à indisciplina e consequentemente
na promoção do sucesso escolar.

Objectivos a atingir
Esta formação tem como objetivo sensibilizar professores para a importância da implementação de respostas
preventivas relacionadas com a gestão de comportamentos na sala de aula.

- Objetivo Geral
Dotar os professores de estratégias preventivas, funcionais e assertivas, para neutralizar ou minimizar problemas de
comportamento na sala de aula.

- Objetivos Específicos
1- Função educativa da Família e da Escola
2- Prevenir a Indisciplina
3- Gestão de comportamentos
4- Estratégias de modificação de comportamentos

Conteúdos da acção
1 - Indisciplina na Sala de Aula – 5 horas
Definição de Indisciplina,
Definição e exemplos de comportamentos indisciplinados,
Motivos da Indisciplina,
Apresentação do tema e objetivos da sessão,
Avaliação diagnóstica sobre conhecimentos, necessidades e expectativas em relação à ação de formação,
Indicação da definição de Indisciplina,
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Caraterização dos níveis de indisciplina,
Assinalação de alguns comportamentos indisciplinados,
Motivos da assunção de comportamentos disfuncionais,
Síntese final dos objetivos abordados,
Avaliação.

2 - Papel família vs escola – 5 horas
A indisciplina centrada na família. Função educativa da Família,
Função da Escola na promoção de comportamentos assertivos,
A autoestima como propulsor de comportamentos assertivos,
A família como membro basilar na construção do desenvolvimento biopsicossocial da criança,
Relação Família vs escola,
Papel da Escola na construção de modelos de conduta na criança,
A importância da promoção da autoestima na criança nos vários contextos em que esta se insere e a sua
comorbilidade com o padrão comportamental,
Avaliação.

3 - Prevenir a indisciplina – 5 horas
Estratégias que permitam ao professor a prevenção de comportamentos indisciplinados por parte dos alunos na sala
de aula,
Autoconhecimento do professor,
Organização e gestão da sala de aula,
Organização do trabalho,
Investimento na relação professor/aluno,
Avaliação.

4 - Gestão de comportamentos – 5 horas
Dotar os formandos de estratégias que permitam a gestão de comportamentos na sala de aula e reconhecimento de
sinais de alerta em comportamentos disfuncionais,
Definição de regras (alunos e professores),
Definição de normas (alunos e professores),
Definição de consequências.
Sinais de alerta a ter em consideração em comportamentos disruptivos:
Comportamentos opositivos,
Comportamentos desafiantes,
PHDA Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção,
Comportamentos de bullying e/ou provocação;
Avaliação.

5 - Gestão de comportamentos – 5 horas
Delineação de estratégias, utilizando exemplos práticos, de modificação de comportamentos disfuncionais por
comportamentos funcionais,
Reforço social,
Reforço positivo,
Contrato comportamental,
Custo de resposta,
Auto-monitorização,
Auto reforço,
Auto-instrução,
Sinal combinado ou pista preventiva,
Time- Out,
Importância do uso de jogos educativos,
Avaliação.

Metodologias de realização da acção
Pretende-se que as sessões de formação se dividam numa componente teórica e numa componente teórico-prática.

A metodologia teórica será utilizada na exposição, debate e sistematização dos temas propostos para análise.
Paralelamente, adotar-se-á a metodologia participativa, visando privilegiar a interação entre formandos e formador,
com vista à criação de um ambiente que promova a partilha de conhecimento e a aprendizagem, bem como o debate
e discussão dos temas.

A metodologia teórico-prática assegura uma relação pedagógica mais interativa, onde o formador não desempenha
um papel tão central e fomenta a participação ativa e envolvimento efetivo dos formandos. No desenvolvimento das
sessões recorrer-se-á ao treino de competências através do feedback, role-playing, trabalhos em pequeno grupo e
análise e resolução de casos práticos.

Regime de avaliação dos formandos
O processo de avaliação é feito durante o transcorrer das sessões, onde são levados em conta os seguintes critérios:
• Interesse e participação;
• Exercícios realizados nas sessões práticas;
• Trabalho individual de reflexão final sobre a acção, bem como da pertinência dos conteúdos abordados na vida
escolar.

A avaliação será traduzida numa classificação quantitativa na escala de 1 a 10, de acordo com o artigo 4º do Decreto
– Lei nº15/2007 de 19 de Janeiro:
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Processo

Data de recepção 08-06-2015 Nº processo 88921 Registo de acreditação CCPFC/ACC-83152/15

Data do despacho 08-06-2015 Nº oficio 4461 Data de validade 08-06-2018

Estado do Processo C/ Despacho - Acreditado

Excelente: de 9 a 10 valores
Muito bom: de 8 a - de 8 a 8,9 valores;
Bom - de 6,5 a 7,9 valores;
Regular - de 5 a 6,4 valores;
Insuficiente - de 1 a 4,9 valores

Forma de avaliação da acção

Bibliografia fundamental

CCPFC - Gestão de Processos http://www.e-processos.ccpfc.uminho.pt/p2_acc_desp/imprimir.php?c...

3 de 3 29-03-2017 12:26


