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Equipa de Mediação de Comportamentos 

Artigo 1.º - Definição 

1. A Equipa de Mediação de Comportamentos visa intervir em situações de indisciplina e conflitos, 

sob uma vertente predominantemente formativa e preventiva. 

Artigo 2.º - Composição 

1. A Equipa de Mediação de Comportamentos é assegurada pelo Psicólogo, pelo Coordenador dos 

Diretores de Turma, pelo Coordenador de Cidadania e Desenvolvimento e por um Diretor de 

Turma, que revele dinamismo e capacidade para a gestão de conflitos, ao qual competirá a 

coordenação da Equipa. 

Artigo 3.º - Competências  

1. Para além de outras a definir pelo Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico, são competências da 

Equipa de Mediação de Comportamentos: 

a) Elaborar o Plano de Ação da Equipa de Mediação de Comportamentos; 

b) Desenvolver e executar projetos de prevenção de indisciplina;  

c) Antecipar fatores preditores de insucesso e indisciplina (ex. insatisfação pessoal, falta de 

atenção, hiperatividade, desmotivação perante a matéria/curso, relacionamento 

professor/aluno); 

d) 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; 

e) Colaborar na resolução de conflitos aluno/aluno e/ou aluno/elementos da comunidade e 

favorecer a sua plena integração no meio escolar, o reforço da sua formação cívica e o 

desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, em articulação com o Diretor de Turma; 

f) Monitorizar, por indicação do Diretor, o cumprimento das medidas disciplinares corretivas de 

realização de tarefas e atividades de integração na escola e o condicionamento no acesso a 

certos espaços escolares ou na utilização de certos materiais ou equipamentos;  

g) Os elementos da Equipa que receberem e procederem ao acompanhamento de alunos, na 

sequência de ordem de saída de sala de aula, farão chegar aos respetivos Diretores de Turma, 

no prazo máximo de 24 horas, a informação escrita da presença do aluno no espaço;  

h) Analisar os Planos de Mediação de Comportamentos individualizados, que integrarão o 

acompanhamento do aluno com problemas de integração e/ou disciplinares; diálogo com o 

encarregado de educação, Diretor de Turma e, quando aplicável, com os professores do 

Conselho de Turma e com a EMAEI; entre outras medidas a definir para cada caso; 

i) Acompanhar os alunos que beneficiam de um Plano de Mediação de Comportamentos; 

j) Promover hábitos de gestão comportamental saudáveis, de acordo com o Relatório para a 

UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI; 
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k) Potenciar e promover a participação mais consciente dos encarregados de educação e ou seus 

tutores legais;  

l) Elaborar o seu regimento interno de funcionamento. 

2. O mandato poderá cessar a pedido do próprio ou por decisão fundamentada do Diretor. 

Artigo 4.º - Funcionamento 

1. A Equipa de Mediação de Comportamentos funciona em espaço escolar próprio e adequado, de 

segunda-feira a sexta-feira, em horário a definir anualmente, com a presença do Mediador em 

todos os tempos letivos entre as 9h00 e as 17h00. 

2. A Equipa reúne ordinariamente uma vez por mês, presencialmente na terceira semana, e 

extraordinariamente sempre que sejam convocados pelo Coordenador por sua iniciativa, a 

requerimento de um terço dos seus membros em efetividade de funções, ou ainda por solicitação 

do Diretor.  

3. A reunião referida no número anterior deverá ser formalizada, havendo necessidade de 

convocatória da responsabilidade do Coordenador. A ata será realizada sequencialmente pelos 

membros da equipa. 

4. Nos casos de ausência do Coordenador por período igual ou superior a trinta dias, a sua 

substituição cabe ao docente designado pelo Diretor para o exercício dessa função.  

Artigo 5.º - Reuniões 

1. As reuniões da Equipa de Mediação de Comportamentos são realizadas com a seguinte ordem de 

trabalhos: 

a) Proceder ao levantamento das situações identificadas relacionadas com comportamentos 

desadequados; 

b) Proceder à discussão e aprovação de propostas e estratégias de intervenção; 

c) Formalizar a articulação entre alunos, docentes e outros elementos da comunidade, de modo 

a garantir o alcançar das melhorias no desenvolvimento comportamental dos alunos; 

d) Definir metodologias de monitorização no âmbito da mediação dos comportamentos; 

2. As decisões ou deliberações são aprovadas por consenso ou por votação, não sendo possível a 

abstenção. Em caso de empate no número de votos, o Coordenador do exercerá voto de qualidade; 

3. O Coordenador envia a ata aprovada, via e-mail, ao Diretor. 

 

Coordenador da Equipa de Mediação de Comportamentos  

Artigo 6.º - Definição 

1. A Coordenação da Equipa de Mediação de Comportamentos é assegurada pelo Diretor de Turma, 

que integra a mesma.  
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Artigo 7.º - Recrutamento 

1. O Diretor de Turma Coordenador da Equipa de Mediação de Comportamentos será designado pelo 

Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico. 

2. Ao Coordenador da Equipa de Mediação de Comportamentos são atribuídas duas horas semanais 

do crédito do Diretor para funções de coordenação educativa. 

Artigo 8.º - Competências 

1. Para além de outras a definir pelo Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico, são competências do 

Coordenador da Equipa de Mediação de Comportamentos: 

a) Convocar e presidir às reuniões da Equipa; 

b) Coordenar as atividades da Equipa;  

c) Garantir o alinhamento entre a ação da Equipa, o Regulamento Interno e o Projeto Educativo; 

d) Promover a cooperação entre os docentes para a implementação das estratégias diferenciadas 

no âmbito da mediação dos comportamentos. 

Artigo 9.º - Mandato 

1. O mandato do Coordenador da Equipa de Mediação de Comportamentos tem a duração de um ano 

escolar.  

Artigo 10.º - Disposições Finais 

1. O presente regimento, se necessário, será revisto e retificado, anualmente. 

2. Os casos não previstos neste regimento serão analisados pela Equipa de Mediação de 

Comportamentos com o Diretor. 

3. O regimento entrará em vigor no dia seguinte ao da sua ratificação por parte do Diretor. 

 

 


