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“Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. 

Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre”, Paulo Freire 
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Na Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima – EPADRPL a maioria 

dos alunos demonstra comportamentos ajustados. Todavia, dado que o desenvolvimento de 

conhecimentos e capacidades que potenciam a promoção das competências profissionais dos vários 

cursos se encontra associado a atitudes e valores e, nesse sentido, os alunos são responsabilizados, 

cada vez com mais rigor, pelo cumprimento de regras, tem-se vindo a registar um número significativo 

de situações de indisciplina que ocorrem principalmente em sala de aula. Evidenciam-se alguns casos 

de alunos problemáticos, resultando estes, maioritariamente, de uma débil estruturação familiar. 

Acresce ainda o facto de, nesses casos concretos, não se evidenciar participação rigorosa e efetiva 

dos respetivos pais e encarregados de educação na resolução dos problemas.  

Com vista a melhorar, futuramente, o desempenho da escola a nível de resultados sociais, uma das 

estratégias definidas no Projeto Educativo consistiu na criação de uma Equipa de Mediação de 

Comportamentos (EMC), visando intervir em situações de indisciplina, sob uma vertente 

predominantemente formativa e preventiva. 

A EPADRPL procura atingir um conjunto de objetivos: 

 Reduzir a conflitualidade dentro da Escola, entre aluno/aluno, aluno/docente, aluno/pessoal 

não docente; 

 Prevenir e antecipar situações de indisciplina através de práticas motivadoras de 

aprendizagem, potenciando o sucesso académico dos discentes; 

 Promover a ligação com as famílias, para gerar uma educação partilhada. 

 

Para tal será necessário desenvolver um conjunto de iniciativas com uma abordagem transformadora, 

aceitando e percebendo os problemas de indisciplina numa perspetiva de crescimento saudável e 

harmonioso do indivíduo na Escola. 

Salienta-se que o presente ano letivo 2020/2021 representa o ponto de partida da Equipa de Mediação 

de Comportamentos. Pretendemos, por um lado, que se identifique como uma valência de prevenção, 

intervenção e mediação e, por outro, como uma nova estrutura em desenvolvimento e aprendizagem.  

Esta Equipa seguirá uma abordagem de diálogo, escuta ativa e de cidadania com todos os envolvidos 

no processo, com plena consciência da necessidade de desenvolver e potenciar um ambiente de 

respeito, adequado ao desenvolvimento e formação dos discentes, prevenindo e atuando em situações 

desajustadas.  

Destaca-se a clara consciência da necessidade de fortalecer a perceção cívica nos discentes pelos 

documentos orientadores da EPADRPL, nomeadamente o Regulamento Interno e o Estatuto do Aluno 

e Ética Escolar. 
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Este Plano de Ação surge devido ao crescente número de casos de indisciplina na EPADRPL. No 

seguimento de uma análise dos dados recolhidos do triénio 2017/2020 foi possível constatar o seguinte 

número de ocorrências e participações disciplinares como menciona a tabela 1. 

 

Tabela 1. Ocorrências e participações disciplinares registadas 

 

Perante os dados recolhidos no triénio 2017/2020, as ocorrências e as participações foram 

aumentando significativamente, excecionando-se o ano letivo 2019/2020. Destaca-se que, no ano 

letivo 2019/2020, se verificou uma descida do número de ocorrências e participações, uma vez que, 

devido à situação pandémica nacional no âmbito da COVID-19, a partir do dia 16 de março de 2020 

até ao final do ano letivo, os alunos passaram para o regime de Ensino à Distância, tendo aulas 

síncronas e assíncronas em casa, através da plataforma Teams.  

O diagnóstico realizado aponta para alguns fatores que poderão estar associados ao elevado aumento 

de incidência de casos de indisciplina, destacando-se: a) débil estruturação familiar; b) alunos 

institucionalizados; c) alunos alojados longe das famílias; d) alunos com fraco aproveitamento escolar; 

e) alunos com uma débil educação. 

No triénio 2017/2020 as ocorrências, participações dos discentes foram: tom agressivo, uso indevido 

do telemóvel, falta de trabalho, atitudes, comentários inapropriados, excesso de faltas, assiduidade 

e pontualidade, absentismo, desinteresse, falta de atenção, abandono ao completar 18 anos, falta 

de autonomia e de responsabilidade.  

De modo a identificar mais pormenorizadamente as ocorrências em sala de aula ou no recinto escolar, 

foi elaborada seguinte a checklist, constante na tabela 2. 

  

Ano Ocorrências Participações 

2017/2018 734 121 

2018/2019 796 129 

2019/2020 544* 56* 
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Tabela 2. Checklist de tipificação do problema 

 

  

Descrição de comportamentos de indisciplina CHECK 

Indisciplina 

Comportamentos indesejados (queixas, imitações, assobios) 

Interromper o professor constantemente 

Incumprimento das regras escolares 

Linguagem desadequada 

 

Utilização de meios 
tecnológicos e multimédia 

Telemóvel 

Colunas de som 

Captação de áudio 

Captação de imagem 

 

Humilhação pública e/ ou 
privada Web 

Publicação de vídeos 

SMS 

Redes sociais 

 

Violência 

Agressão física (brigas, agredir fisicamente colegas e ou professores) 

Agressão verbal (ameaças, ofensas, difamações) 

Agressão psicológica (tensões criadas, humilhações, intimidação) 

 

Danificar propriedade 

Da escola 

De colega 

Própria 

Roubo 

 

Conflito 

Oposição 

Desacordo 

Incompatibilidade 

 

Desobediência 

Não acatar ordens 

Não seguir orientações do professor 

Não cumprir as tarefas propostas pelo professor 

 

Absentismo 

Abandono da sala de aula 

Falta de motivação 

Falta de pontualidade 

Falta de assiduidade 

 

Substâncias aditivas Consumo e/ou tráfico de: Drogas, Álcool, Tabaco  

Vestuário 
Vestuário desadequado ao contexto escolar 

Falta de equipamento de proteção individual  

 

Outra (por favor descreva) 
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Partes intervenientes no Plano de Ação: 

 Órgão de Gestão da Escola; 

 Gabinete de Mediação de Comportamentos; 

 Serviço de Psicologia e Orientação; 

 Diretores de Turma; 

 Professores; 

 Alunos; 

 Famílias. 

 

Objetivos Gerais: 

 Prevenir situações de indisciplina/conflitos através de práticas motivadoras de aprendizagem; 

 Envolver a Associação de Estudantes e a Assembleia dos Delegados de Turma nas medidas de 

prevenção da indisciplina, em articulação com a Direção; 

 Desenvolver iniciativas que promovam um melhor e maior relacionamento da Escola com a Família, 

para gerar uma educação partilhada; 

 Promover as relações humanas saudáveis de acordo com os quatro pilares da Educação 

i. “Aprender a Viver Juntos”: cooperação com os outros em todas as atividades humanas; 

ii. “Aprender a Ser”: crescer enquanto pessoa; 

iii. “Aprender a Conhecer”: adquirir instrumentos de compreensão; 

iv. “Aprender a Fazer”: para poder agir sobre o meio envolvente; 

 Promover um clima escolar positivo, que potencie o respeito mútuo, a comunicação saudável, o 

sentimento de pertença, a ligação à escola e a tomada de escolhas e decisões mais acertadas e 

responsáveis; 

 Promover a responsabilidade e a autonomia nos alunos; 

 Promover a partilha e resolução de problemas; 

 Promover o sucesso escolar; 

 Reduzir a conflitualidade aluno/aluno; aluno/professor; aluno/pessoal não docente; 

 Identificar situações que necessitem de intervenção mais específica; 

 Prevenir situações de absentismo e abandono escolar. 

 

Objetivos Operacionais do Plano de Ação do Gabinete de Mediação de Comportamentos (GMC): 

 Utilizar e desenvolver estratégias, dinâmicas e lúdicas, orientadas para a promoção do sucesso 

escolar e profissional, sempre com enfâse psicoeducativa (workshops, voluntariado, observação, 

ações de literacia, mural, ser repórter/jornalista com arte) e ações tecnológicas (vídeos, jogos, 

pesquisa); 

 Criar um ambiente de respeito, motivando os alunos a respeitarem os outros e principalmente a si 

próprios; 

 Desenvolver o pensamento crítico e criativo; 

 Promover o desenvolvimento e promoção de competências de cidadania, sociais e pessoais; 
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 Reforçar e valorizar o bom comportamento dos alunos, articulando com os docentes, através da 

seleção para atividades de representação da escola, visitas de estudo, iniciativas externas; 

 Potenciar e estimular a participação dos alunos na mudança; 

 Potenciar o envolvimento dos Encarregados de Educação nas medidas de prevenção da indisciplina, 

em articulação com os Diretores de Turma e o Diretor; 

 Acolher, orientar e encaminhar adequadamente os alunos que voluntariamente procurem o 

Gabinete; 

 Realizar um diagnóstico para ser objeto de antecipação de indisciplina (identificar, direcionar, 

integrar, melhorar); 

 Fazer acompanhamento personalizado dos alunos identificados com comportamentos desajustados, 

orientando-os para condutas mais apropriadas; 

 Convocar os alunos com comportamentos desajustados na sala de aula, aos quais tenha sido aplicada 

a medida corretiva de ordem de saída da sala de aula ou de outros setores da escola, no sentido de 

os ouvir e fazer refletir sobre as causas e as consequências do seu comportamento; 

 Seguir, acompanhar e apoiar os alunos com comportamentos desajustados e informar as suas famílias 

e ou tutores legais para a resolução dos problemas de indisciplina; 

 Promover uma comunicação racional, com base na reflexão sobre os comportamentos, ajudando os 

alunos na tomada de consciência dos atos praticados/ou problema, provocando “insights”, fazendo-

os assumir a responsabilidade das consequências geradas pelos “atos”. (É necessário perceber e 

explorar a justificação consciente do indivíduo, percebendo ao pormenor qual a justificação para o 

comportamento praticado.); 

 Auxiliar os alunos vítimas de discriminação na integração no grupo/turma, assim como na 

comunidade escolar; 

 Realizar mediação socioeducativa, sociopedagógica e sociocultural. 

 

Intervenção Operacional do GMC em situação de Ocorrência: 

 São objeto de análise pelo GMC as situações de Ocorrência (tabela 2 e anexo 1) encaminhadas pelos 

Diretores de Turma ou pelos professores; 

 São objeto de análise, mediação e/ou intervenção os comportamentos e atitudes dos alunos que são 

encaminhados pelos professores para o GMC. 

 

Análise dos resultados: 

 Perante a aplicação da estratégia de intervenção (independentemente de qual) será necessária uma 

avaliação do resultado da própria aplicação, para compreender se a estratégia utilizada foi 

potenciadora e transformadora e para avaliar se houve aprendizagem (evitar futuras ocorrências, 

idênticas ou diferentes); 

 Reconhecer se os processos e resultados alcançados tiveram impacto positivo ou negativo; 

 Concomitantemente, a resistência e o fracasso podem persistir e continuar a ser visíveis, exigindo 

o desenvolvimento de novas e diferentes estratégias; 
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 A mudança deve ser dual (aluno-comunidade). Reforça-se que é necessário que todos os 

intervenientes sejam solucionadores de problemas.   

 

Procedimento de intervenção em situação de Indisciplina: 

1.º Professor e/ou Diretor de Turma solicita o apoio do GMC e regista por escrito a ocorrência;  

2.º GMC recebe os alunos;  

3.º GMC promove a reflexão dos alunos sobre os comportamentos, solicitando o preenchimento da 

“Ficha de Reflexão da Ocorrência do Aluno” (Anexos 3 e 4), (só quando for necessário e desde 

que os alunos se predisponham voluntariamente); 

4.º GMC faz a intervenção necessária no imediato para atenuar/resolver a situação de indisciplina; 

5.º GMC acompanha os alunos e delineia estratégias de superação da indisciplina, elaborando o Plano 

de Mediação de Comportamentos individualizado;  

6.º GMC envia à Equipa, por e-mail, o Plano de Mediação de Comportamentos; 

7.º Após análise e revisão da Equipa, o Coordenador apresenta o Plano ao Diretor para aprovação; 

8.º GMC faz intervenção individual ou em pequeno grupo com os alunos, aplicando as estratégias de 

desenvolvimento de comportamentos saudáveis aprovadas. 

 

Atividades complementares do GMC: 

1.º Sessões de sensibilização em todas as turmas, visando informar os alunos sobre o papel do GMC 

na escola (realizadas no mês de outubro e novembro de 2020); 

2.º Campanhas para a estimulação da cultura de respeito e responsabilidade;  

3.º Passatempos/desafios promovidos ao longo do ano para estimular a participação voluntária dos 

alunos em atividades psicoeducativas; 

4.º Aprender com ARTE através de trabalhos desenvolvidos pelos alunos; 

5.º Mural interativo GMC (com recurso a quadro virtual dinâmico interativo para registar e partilhar 

conteúdo multimédia); 

6.º Decoração do gabinete pelos alunos colaboradores; 

7.º Clube de meditação. 
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Anexo 1 – Ocorrência - linhas orientadoras das competências  

Compete à Equipa de Mediação de Comportamentos 

 

Coordenar o GMC. 

Promover a articulação/cooperação com os docentes, com a Assembleia dos Delegados de Turma e 
com a Associação de Estudantes. 

Pôr em prática o Plano de Ação. 

 

Compete aos professores 

Registar por escrito as ocorrências (Plataforma / Registo da Ocorrência). 

Dirigir os alunos ao GMC (acompanhado pelo assistente operacional, pelo delegado de turma ou 
sozinho). 

Reforçar sempre que necessário as regras do Regulamento Interno. 

 

Compete ao aluno 

Respeitar o Regulamento Interno e o Estatuto do Aluno. 

Seguir as orientações do professor/Diretor de Turma. 

Dirigir-se ao GMC sempre que lhe é solicitado (acompanhado por um assistente operacional, pelo 
delegado de turma ou sozinho).  

Refletir sobre o problema. 

Preencher a “Ficha de Reflexão da Ocorrência do Aluno” (fazer o seu depoimento de forma 
voluntária). 

Seguir as orientações propostas pela Mediadora para a mudança de comportamentos. 

Cumprir as tarefas que lhe sejam sugeridas. 

NOTA: As tarefas psicopedagógicas a realizar no GMC têm sempre lugar em horário escolar, estando 
a falta à aula do aluno devidamente justificada. 

 

Compete ao mediador 

Acolher os alunos no gabinete e ouvi-los. 

Promover a empatia. 

Apreciar as ocorrências registadas pelos professores. 

Solicitar aos alunos o preenchimento da “Ficha de Reflexão da Ocorrência do Aluno” (só quando for 
necessário, e desde que os alunos se predisponham voluntariamente). 

Decidir qual a estratégia a ser desenvolvida perante a ocorrência e os alunos em questão. 

Supervisionar as tarefas propostas aos alunos. 

Dirigir-se às salas de aula ou outros setores da escola para solicitar a presença dos alunos no GMC 
ou pedir que as assistentes operacionais os encaminhem. 

Preencher o “Acompanhamento da Ocorrência”. 

Fazer cumprir o Regulamento Interno. 

Reforçar as regras de comportamentos saudáveis e educação para a cidadania, mantendo um clima 
positivo. 

Comunicar semanalmente aos Diretores de Turma, por e-mail, as presenças dos alunos no GMC. 
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Anexo 2 – Ficha de reflexão da ocorrência do aluno  

 

 

Ficha de Reflexão da Ocorrência do ALUNO 

 

Descrição do Aluno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome:__________________________________________________ 

Ano/Turma:________       Data:___/___/___     Hora:______ 
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Anexo 2 – Ficha de acompanhamento da ocorrência  

 

Acompanhamento da Ocorrência 

 

Descrição da Ocorrência 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                 Outros… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome:__________________________________________________ 

Ano/Turma:________             Data:___/___/___ 

Acompanhamento Sim Não 

Preencheu a ficha de Reflexão   

Apareceu para acompanhamento   

Realizou a tarefa Proposta   

Demonstrou aprendizagem   

Avaliação  Sim Não 

Interiorização das regras   

Manifestou-se arrependido   

Fez queixa de terceiros   

Desrespeitou as regras e orientações propostas   

Manifestou vingança   

Outro:  

Tarefas desenvolvidas no GMC Data Hora 

   

   

   

   

   

 


