
Estratégias propostas às escolas para constituição dos seus planos de 

ação 

 

• Constituição de equipa de professores com funções específicas no desenvolvimento do 

projeto da Convivialidade; 

• Constituição de equipas multidisciplinares (incluindo a equipa da Convivialidade), com 

o intuito de referenciar, encaminhar e acompanhar os alunos que necessitam de apoio 

pedagógico acrescido, psicológico, médico, psiquiátrico, social, judicial ou outro; 

• Reformulação/reorganização das iniciativas existentes com ou sem acréscimo de novas 

estratégias; 

• Diagnóstico dos problemas que necessitam de intervenção e das áreas que necessitam 

de melhoramento, através da utilização de inquéritos aos estudantes, pais, professores 

e funcionários, assim como, abordagens qualitativas, focus groups, entrevistas a 

determinados elementos chave, etc. Estes instrumentos podem fornecer a informação 

necessária para a correta identificação dos problemas e definição das soluções, assim 

como, podem servir de guia na implementação dessas soluções; 

• Tornar visíveis as regras de conduta e de relacionamento interpessoal, através da sua 

afixação nos espaços a que dizem respeito (salas de aula, corredores, cantina e outros 

locais da escola) e atualizá-las/alterá-las sempre que as circunstâncias o justifiquem;  

• Elaboração da “Carta de Convivialidade da Escola” (código de relacionamento e 

conduta) - A carta da convivialidade constitui a declaração da escola, onde constarão as 

principais normas de convivência, relacionamento e partilha, entre os diversos 

elementos da comunidade escolar. Nela estão consagrados os valores primordiais que 

regem as relações estabelecidas em contexto escolar. A afixar em local bem visível no 

edifício da instituição, a sua elaboração, pelos alunos, constitui a 1ª estratégia do plano 

de ação a implementar pela escola; 

• Introdução de conteúdos sobre temas sensíveis à Convivialidade Escolar no projeto 

educativo da escola (PE), no plano anual de turma (PAT) e na disciplina de Formação 

Pessoal e Social (FPS), através da aplicação das Sessões de Convivialidade (4 a 6 sessões 

para cada ano de escolaridade, do 5º ao 9ºano). A abordagem destes temas pode ser 

acompanhada pela utilização de materiais audiovisuais/multimédia (e.g. filmes, vídeos) 

e alicerçada em estratégias de representação ou dramatização dos problemas, como 

por exemplo, coreografar uma dança, encenar uma peça, compor uma música, realizar 

e expor fotografias, desenhos ou pinturas, realizar um vídeo, apresentação de power 

point, etc; 

• Promover eventos subordinados aos temas da Convivialidade, clima de escola e anti 

violência. Entre estas iniciativas poderiam contar-se palestras, sessões de cinema, 

concertos, torneios desportivos, etc; 

• Supervisão de espaços - Supervisão sistemática dos recreios e espaços de lazer dos 

alunos com, por exemplo, dinamização de intervalos e promoção de tempos livres. 



Importante a formação e motivação dos funcionários para o estabelecimento desta 

medida; 

• Melhoria da qualidade dos espaços de recreio e convívio dos alunos, professores e 

funcionários, tornando-os mais atrativos, agradáveis e seguros; 

• Dinamização de intervalos – são proporcionadas aos alunos, nos intervalos, atividades 

lúdico-desportivas que decorrem nos espaços disponíveis para o efeito, assim como, os 

materiais e equipamentos necessários para a sua concretização; 

• Orientação Educativa/Tutoria 

o existe a possibilidade de utilizar a figura do professor orientador educativo/ 

tutor para alunos indisciplinados, agressivos e desintegrados, perante o qual se 

comprometem a realizar uma alteração comportamental e atitudinal;  

o em casos extremos de alunos disruptivos ou violentos pode constituir uma 

solução a promoção de um currículo individual sob a supervisão de um 

professor orientador educativo/ tutor (professor que detenha um melhor 

relacionamento com o aluno). O currículo pode/deve compreender áreas de 

interesse e utilidade para o aluno, assim como, disciplinas do currículo 

lecionadas individualmente, por exemplo, fazendo uso das horas de trabalho no 

estabelecimento de ensino (TEE) dos docentes.  

• Realização periódica de assembleias com os alunos, onde os problemas da instituição 

são abordados e discutidos na sua presença e sobre os quais têm, inclusivamente, a 

possibilidade de opinar, influenciando positivamente regras, regulamentos e opções da 

própria escola;  

• Gabinete de mediação disciplinar, criação de um espaço de mediação e 

aconselhamento ao aluno, para onde são encaminhados os alunos indisciplinados ou 

com comportamento disruptivo (com ordem de saída da sala de aula ou problemas de 

comportamento dentro ou fora da sala). Neste espaço os alunos são incitados, pelo 

mediador, a refletir sobre as suas atitudes, as possíveis soluções disciplinares para a sua 

situação e a necessidade de uma modificação comportamental. Têm igualmente a 

possibilidade de discutir livremente os seus problemas. A partir deste primeiro contato 

com as situações de conflito, os mediadores responsáveis poderão estabelecer a ponte 

entre os alunos e os respetivos diretores de turma, conselho executivo ou outras 

estruturas necessárias à resolução do problema; 

• Dupla pedagógica, professores coadjuvantes (pertencentes ou não à bolsa de 

professores de substituição da escola) escalonados para salas de aula a pedido do 

professor titular, para controlo da disciplina, em turmas problemáticas;  

• Estabelecimento de protocolos com entidades externas, para que os alunos cumpram 

medidas disciplinares corretivas ou mesmo sancionatórias prestando apoio à 

comunidade local e/ou realizando medidas de recuperação escolar. Também podem ser 

enquadrados, neste contexto, os alunos desestabilizadores que ultrapassem o limite de 

faltas, mas que são agora obrigados a permanecer na escola; 



• Articulação com o policiamento de proximidade da PSP (Escola segura), através do 

estabelecimento de uma comunicação profícua e regular com este organismo é possível 

otimizar os benefícios da sua ação, em prol do ambiente da escola; 

• Centros de desenvolvimento de competências pessoais e sociais que facultam apoio 

individualizado ou através de pequenos grupos, não só às crianças vitimadas, assim 

como aos próprios agressores. Estes centros devem trabalhar em estreita colaboração 

com os gabinetes de psicologia das escolas (SPO) que inclusivamente também lhes 

encaminham os alunos que, após uma intervenção psicológica inicial, necessitam de um 

acompanhamento mais prolongado. Deverá existir igualmente uma estreita 

colaboração com os encarregados de educação, uma vez que todas as ações levadas a 

cabo com os alunos devem ter a sua anuência;  

• Grupos de apoio à modificação comportamental ou “espaços amigos” que podem ser 

dinamizados e moderados pelos professores da Convivialidade. Uma espécie de “terapia 

de grupo”, em que os alunos se sentem à vontade para expor os seus problemas e 

acabam por criar laços, não só com o professor mediador, mas também com os colegas 

do grupo – grupos de 5, 6 alunos. A cooperação e entrosamento com o serviço de 

psicologia e orientação da escola é extremamente profícua e desejável; 

• Criação de um espaço de estudo onde os alunos possam dispor, inclusivamente, de 

apoio de professores das diferentes disciplinas. Existência de uma grelha semanal com 

os horários dos docentes com horas disponíveis para esta iniciativa da escola; 

• Aconselhamento pelos pares – É com os pares que as crianças ou jovens procuram 

muitas vezes ajuda, apoio e compreensão. Pretende-se que o colega que apoia seja bom 

ouvinte e amigo, capaz de oferecer apoio emocional aos colegas que estão em 

dificuldade (e.g. divulgar entre os jovens iniciativas como os Guardiões dos Valores, beat 

bullying, etc); 

• Estratégias de transição do 4º para o 5º ano:  

o Programa de transição para alunos do 4º ano, com visitas à futura escola, com 

vista a facilitar a adaptação dos alunos, nesta que é uma transição crítica e 

crucial na escolaridade do aluno;  

o Manutenção das turmas do 4º para o 5º ano, sem limitar o número de alunos 

que podem ser colocados na mesma turma de 5º ano. Se a turma não tem 

problemas significativos de comportamento durante o 1º ciclo, a manutenção 

destes grupos de alunos, assim como, de toda a rede de relacionamentos 

estabelecidos no seu seio, poderá ser uma vantagem na desejada integração 

destes alunos na futura escola de 2º ciclo.  

• Formações:  

o Formações para docentes (e.g. coaching) organizadas pelo psicólogo (a) do 

Serviço de Orientação e Psicologia (SPO) ou outro formador interno ou externo 

à instituição educativa. As temáticas a abordar nestes workshops práticos (e.g. 

recorrendo ao role playing com participação direta dos próprios formandos) 

deveriam privilegiar a gestão do stress docente, a resiliência e gestão de 

conflitos, etc. Esta seria uma estratégia particularmente benéfica para os 

docentes que manifestam maior dificuldade na manutenção da disciplina 



durante as aulas, uma vez que estas atividades pretendem reforçar as 

competências do professor relativamente à condução e controlo das aulas;  

o Proporcionar ao pessoal não docente formação específica na área da gestão 

comportamental e resolução de conflitos, se tal for considerado útil para a 

melhoria do ambiente escolar; 

o Atividades, palestras e ações de formação dirigidas a pais e encarregados de 

educação destinadas a aumentar a consciência, conhecimento e sentido crítico 

sobre a importância do seu papel no desenvolvimento de um ambiente escolar 

adequado e favorecedor de aprendizagens. Comtemplar formação parental 

especificamente direcionada a encarregados de educação de alunos que 

manifestam um temperamento difícil e indisciplinado na escola, auxiliando-os a 

educar os seus filhos/educandos de forma mais assertiva; 

o Para alunos, recurso a palestras, conferências escolares, debates, vídeos e 

outros recursos multimédia, no sentido de aumentar a sua consciência, 

conhecimento e posicionamento crítico sobre a importância do ambiente 

escolar e dos comportamentos que o podem influenciar negativamente. 

Rentabilização didática destes meios, numa perspetiva de participação e 

reflexão discente; 

o Ações de formação especificamente dirigidas a alunos problemáticos com o 

objetivo de aumentar a sua reflexão e consciencialização sobre as implicações 

dos seus atos e comportamentos. Por exemplo, formação levada a cabo pela 

PSP sobre as consequências de certos comportamentos desviantes e de risco.  

• Estabelecimento de regras mais específicas de conduta em espaço escolar 

relativamente ao aluno, professor, funcionários, etc. e que inclua por exemplo, 

vestuário e acessórios não permitidos em espaço escolar, condutas de relacionamento 

desaconselhadas, tais como acesso a número de telefone pessoal, páginas em redes 

sociais, etc; 

• Reforço das horas dos diretores de turma para possibilitar um acompanhamento da 

vivência escolar e até pessoal dos alunos da sua turma. Pode inclusivamente pensar-se 

numa hora de direção de turma sem atribuição de sala no horário, num claro apelo à 

informalidade e flexibilidade deste tempo do professor com os alunos; 

• A dinamizar na direção de turma:  

o Identificação de potenciais vítimas e agressores no seio de cada turma, através 

da aplicação de questionários, anónimos e confidenciais aos alunos, recorrendo 

à técnica de “nomeação por pares”. Na posse desta informação que nunca 

deveria ser revelada para além da estrita necessidade, o diretor de turma 

poderia exercer a sua influência e tomar opções pedagógicas ao longo do ano, 

no sentido de não permitir que as relações e comportamentos dos seus alunos 

se degenerassem em situações desequilibradas e disfuncionais como as de 

bullying. Os testes sociométricos e o estudo das relações sociais podem ser um 

complemento muito útil a esta estratégia; 

o Smiles de comportamento – atribuir semanalmente smiles de diferentes cores 

aos alunos, em função da assertividade do seu comportamento. Com o decorrer 



das semanas é provável que estes queiram subir na “hierarquia dos smiles 

coloridos”. Na sequência da aplicação desta estratégia é possível atribuir-se 

smiles, igualmente em função do aproveitamento dos alunos; 

o Eleição da turma do mês com base no comportamento, assiduidade e 

aproveitamento mensal, assim como, o nível de participação dos seus 

elementos em iniciativas da escola. Estratégia sob a égide da máxima: “Um por 

todos e todos por um”; 

o Atribuição de prémio e apoios a alunos que tenham feito um esforço 

significativo por alterar a sua atitude em prol da convivialidade e do ambiente 

escolar. 

 


