
Reflexão e partilha de estratégias no âmbito 

da (IN)Disciplina 

PORQUE É QUE TÊM QUE 

HAVER TANTAS REGRAS?! 

Agrupamento de Escolas de Fernando Pessoa 
 



Escola Sede – EB 2,3 de Fernando pessoa 

2º Ciclo – 389 alunos / 3º Ciclo – 327 

EB1 Infante D. Henrique 
com Jardim de Infância 

JI - 69 
1º Ciclo – 182 

Adriano Correia de Oliveira 
com Jardim de Infância 

EB1 Arco Íris 
com Jardim de Infância 

JI - 99 
1º Ciclo – 213 

JI - 99 
1º Ciclo – 167 

Agrupamento do escolas de Fernando 
Pessoa - Lisboa/ Olivais 



O QUE É A (IN)DISCIPLINA? 

• Fuga à norma pela negativa 

• Não cumprimento de regras antecipadamente informadas (socialmente aceites) 

• Infantilidade 

• Comportamento desajustado 

• Chamadas de atenção; Pedidos de ajuda 

• Desequilíbrio 

• Desafio 

• Inquietação 

 



Porque precisamos de trabalhar as regras 

na escola…? 

DIVERSIDADE DE 

CONTEXTOS 

DIVERSIDADE DE 

VALORES E 

LIMITES 

O QUE É ESPERADO 

DE MIM E O QUE EU 

ESPERO DOS 

OUTROS 

AUTO 

REGULAÇÃO 

COMPETÊNCIAS 

PESSOAIS E 

SOCIAIS 

BEM ESTAR 



Trabalhar a DISCIPLINA pela positiva…ajustando ao ritmo e capacidades 

de cada um… promovendo a igualdade de oportunidades…! 

Saber brincar Gestão de Conflitos 

Comunicação Assertiva Auto-Conhecimento 

Diferenciação Emocional Regras/Comportamento 

Auto-Estima 

Responsabilidade 

Autonomia 

Motivação Auto-regulação Auto-eficácia 



Que estratégias? Que destinatários? 

• Alunos – em contexto de grupo turma/ fora do grupo turma; em 

contexto de sala de aula/fora da sala de aula, pátio, refeitório 

• Famílias – individualmente ou em grupo 

• Comunidade 

• Pessoal docente e não docente 

 



O QUE PENSAM OS NOSSOS 

ALUNOS SOBRE AS REGRAS? 



ALUNOS 
ATIVIDADE CONTEXTO OBJETIVOS DESTINATÁRIOS AVALIAÇÃO 

*PORQUE EU 

MEREÇO 

 Grupo turma 

 Alunos sinalizados 

 Escola 

Promoção da auto 

regulação e avaliação do 

comportamento 

Alunos do 1º e 2º ciclo Nº de ocorrências no 

espaço escolar; nº de 

faltas/processos 

disciplinares 

*SUPER-HERÓIS Grupos de alunos 

sinalizados de várias 

turmas/anos de 

escolaridade 

 

Desenvolvimento de 

competências pessoais e 

sociais 

Alunos do 1º ciclo  

Nº de 

ocorrências/medidas 

disciplinares/avaliação 

na disciplina de 

formação cívica 

PPCPS Grupo turma, em sala de 

aula 

Todos os ciclos de 

escolaridade (JI – 3º ciclo) 

TUTORIAS Alunos sinalizados, 

individualmente 

Apoio comportamental e 

pedagógico 

Alunos do 1º,2º e 3º ciclo 

GABINETE DE 

MEDIAÇÃO DE 

CONFLITOS/ATELIER 

DO PENSADOR 

Gabinete Identificação e resolução 

de situações de conflito e 

de indisciplina 

Alunos e docentes do 1º, 

2º e 3º ciclo 
Nº de conflitos/taxa de 

reincidência/nº de 

encaminhamentos 

*BARULHÓMETRO 

 

Refeitório 

 

Melhoria do ambiente no 

refeitório 

Alunos do 1º ciclo Nº de ocorrências no 

refeitório 



ALUNOS 
ATIVIDADE CONTEXTO OBJETIVOS DESTINATÁ

RIOS 
AVALIAÇÃO 

MEDIADORES Grupo de alunos 

voluntários 

Sala de aula/recreio 

 

Formação em gestão de conflitos; melhoria do ambiente 

escolar 

 

Alunos do 1º, 2º e 3º 

ciclo 

 

Adesão dos alunos à 

formação 

Nº de ocorrências por 

conflitos entre alunos 

ESCOLA ANIMA  

 

 

Recreio 

Promover a diversificação de atividades e brincadeiras no 

espaço de recreio 

 

Alunos do 1º, 2º e 3º 

ciclo 

 

 

 

Nº de ocorrências no 

espaço de recreio 

 

Nº de participantes 

CAIXA DE JOGOS 

 

 

 

 

Alunos do  1ºciclo 

Desencadear a motivação dos alunos para brincadeiras 

saudáveis 

Premiar talentos dos alunos *FATOR I 

*MISS & MR 

BOAS AÇÕES 

Todo o contexto 

escolar 

Reforçar valores e atitudes positivas 

*SER POSITIVO Sala de estudo Promover um papel ativo dos alunos na resolução dos 

seus problemas de aprendizagem e no esclarecimento de 

dúvidas; 

Desenvolver nos alunos o sentido de responsabilidade 

pessoal e social. 

Envolver os EE no percurso escolar dos seus educandos 

Alunos repetentes 

do 6º ano e 

respetivos EE 

Presenças dos alunos na 

sala de FC 

Notas nas disciplinas de 

LP e MAT 

 



PORQUE EU MEREÇO! 
IDEIA PROCEDIMENTOS DINAMIZADORES 

Sistema de pontos/níveis em que os 

alunos estabelecem objetivos a curto 

prazo e que diária, semanal ou 

quinzenalmente se avaliam os progressos 

ou retrocessos dos alunos de acordo com 

os seus objetivos 

1º ciclo : em sala de aula – cartaz na sala de aula,; definição das 

regras/valores a alcançar; avaliação semanal 

 

A nível da escola – quadro de honra; balanço comportamental 

quinzenal ou mensalmente em contexto de turma 

 

2º ciclo – cartaz em gabinete. Alunos ganham pontos por cada 

dia sem ocorrências no contexto escolar. 

 

Prémio simbólico para os alunos que alcancem o nível/pontos 

máximos até ao final do ano 

 

 

 
 

MEDIADORA/ 

EQUIPA GAAF 



SUPER-HERÓIS 

IDEIA PROCEDIMENTOS DINAMIZADORES 

Programa de promoção de 

competências pessoais e sociais com 

grupos de alunos identificados com 

dificuldades no relacionamento entre 

pares. Estes alunos, muitas vezes 

rotulados pela negativa, assumem um 

papel na escola reconhecido com 

importância e pela positiva.  

- Levantamento de alunos por ano/turma 

- Sessões fora do contexto turma mas com 

momentos de avaliação em turma 

- Definição das missões de super-heróis 

- Atividades em função das necessidades dos 

alunos (Auto Estima; Auto Controlo; 

Comunicação; Gestão de Conflitos) 

- Avaliação contínua do cumprimento das missões 

- Atribuição de capa de súper-herói 

 

 

 

MEDIADORA 



BARULHÓMETRO 

IDEIA PROCEDIMENTOS DINAMIZADORES 

Semáforo indicador do barulho no 

refeitório consequente do 

comportamento das turmas em 

refeitório 

- Definição das regras do refeitório com os 

alunos/equipa do refeitório 

- Eleição de chefes de mesa por turma 

- Atribuição de uma bola (vermelha, amarela, verde) a 

cada turma de acordo com o comportamento da turma 

no refeitório 

- Contagem das bolas verdes mensalmente 

- Atribuição de uma recompensa relacionada com a 

refeição 

 

PESSOAL DA 

COZINHA 

 

ASSISTENTES 

OPERACIONAIS 

 

EQUIPA TÉCNICA 

 



FATOR (I) 

IDEIA PROCEDIMENTOS DINAMIZADORES 

Concursos quinzenais no espaço de 

recreio, alusivos a um tema definido.  

 

Orientar as brincadeiras dos alunos no 

espaço de recreio; reforçar 

positivamente competências lúdicas 

dos alunos 

 

Ex: talentos; dança 

- Definição do tema (talentos; dança; luzes, câmara, ação; 

torneios desportivos) 

- Inscrição dos alunos  

- “Gala” quinzenal 

- Votação pelo júri e atribuição de prémios aos 

vencedores 

 

EQUIPA TÉCNICA 

PROFESSORES 

ASSISTENTES 

OPERACIONAIS 





MISS & MR BOAS AÇÕES 

IDEIA PROCEDIMENTOS DINAMIZADORES 

Votação quinzenal do Miss & Mr Boas 

Ações de cada turma de acordo com 

as boas ações e bons valores 

demonstrados. 

 

(Miss/Mr ESTUDANTE, AMIGO, 

ZEN) 

- Divulgação da categoria da semana 

- Voto secreto 

- Divulgação dos alunos com mais votos 

- Atribuição de medalhas 

 

 

 

MEDIADORA 



SER POSITIVO 

 

IDEIA PROCEDIMENTOS DINAMIZADORES 

Acompanhar os alunos repetentes do 

6º ano com insucesso escolar repetido. 

através de uma sala de estudo com um 

funcionamento diário, reuniões 

mensais com os EE; Promoção de 

métodos e hábitos de estudo; 

responsabilização do aluno/EE pelo 

percurso escolar do seu educando; 

espaço de estudo para as disciplinas 

em situação de insucesso; 

acompanhamento escolar e 

comportamental 

- Identificação de alunos em articulação com os DT do 6º 

ano 

- Convite aos alunos e EE para participação no projeto 

- Definição de horários compatíveis com o horário dos 

alunos destinatários 

- Abertura da sala de estudo 

 

 

 

Equipa técnica;  

Diretores de Turma do 6º 

ano 



FAMÍLIAS 

ATIVIDADE CONTEXTO OBJETIVOS DESTINATÁRIOS 

APOIO DIRETO E 

INDIRETO AO ALUNO E 

Á FAMÍLIA:  

•atendimento aos alunos e às 

famílias,  

• tutorias, 

• visitas domiciliárias, 

• reuniões com professores e 

técnicos da comunidade. 

Contexto escolar 

Comunidade envolvente 

Diminuir o absentismo e 

abandono escolar, trabalhar a 

desmotivação escolar, reduzir 

situações de indisciplina e 

promover uma articulação direta 

com as famílias, fomentando a 

sua participação na vida escolar 

dos educandos 

Famílias e alunos sinalizados ao 

GAAF 

Todos os ciclos de escolaridade 

(JI – 3º ciclo) 



FAMÍLIAS 

 

ATIVIDADE CONTEXTO OBJETIVOS DESTINATÁRIOS 

TEMPO EM FAMÍLIA 

ESPAÇO FAMÍLIA 

Contexto escolar 

-Individual; 

-Grupo; 

-Promover e/ou reforçar as 

competências parentais nas famílias, 

de forma a superar e/ou prevenir 

situações de risco para a 

criança/jovem;  

 

-Reduzir os fatores de risco 

familiares e aumentar os fatores 

protetores; 

 

-Consciencializar os pais sobre a 

importância do seu papel enquanto 

agentes de prevenção na família; 

 

-Promover a valorização do 

contexto escolar. 

 

Famílias sinalizadas ao GAAF 

Todos os ciclos de escolaridade 

(JI – 3º ciclo) 



TEMPO EM FAMÍLIA 

IDEIA PROCEDIMENTOS DINAMIZADORES 

Trabalhar individualmente temáticas 

muito especificas tais como: 

comportamento, regras e limites, 

relação escola-família, cuidados básicos, 

identificadas como prioritárias pela 

equipa GAAF, SPO, Mediadora de 

Conflitos e Professores.  
 

- Sessões individuais com encarregados de educação; 

- Utilizando uma metodologia muito informal 

Equipa Técnica 



ESPAÇO FAMÍLIA 
IDEIA PROCEDIMENTOS DINAMIZADORES 

Trabalhar com os encarregados de 

educação, de todas as escolas do 

agrupamento, em grande grupo, na 

partilha de estratégias e ferramentas que 

promovam um desenvolvimento mais 

harmonioso e integral dos seus 

educandos. Pretende-se que sejam temas 

apelativos, transversais às diferentes 

faixas etárias das crianças e jovens e 

adequados ao ciclo de ensino onde se 

encontram  

- Sessões de grupo; 

- Metodologia de trabalho Worl cafe 

Equipa Técnica 



Sessão SIM, NÃO ou TALVEZ? 

 

 

ESPAÇO FAMÍLIA 

   

   

      



SEMANA DA FAMÍLIA 





Ex mª. Direção 

  

Escola 2/3 Fernado Pessoa 

  

  

Venho por este meio felicitar e agradecer a iniciativa que proporcionaram ontem às mães e pais 

das/dos alunas/os dessa escola. 

Gostaria que transmitisse a todas/os os envolvidos que sentimos o empenho e motivação com que o 

fizeram, foi um momento muito agradável e descontraído (como seria desejável). Da nossa parte, 

desejamos ter ido ao encontro das vossas expectativas! 

  

Votos de uma Páscoa tranquila e feliz. 

  

Com os melhores cumprimentos 

(mãe de aluna 6º 1ª) 

 

TESTEMUNHOS 



COMUNIDADE 
ATIVIDADE CONTEXTO OBJETIVOS DESTINATÁRIOS 

Rede L&M 

(Grupo comunitário do Bairro Casal 

dos Machados e Quinta das 

Laranjeira) 

Comunidade envolvente Responder às necessidades da 

população através dos problemas 

identificados em diagnóstico; 

Legitimar junto dos órgãos de 

decisão os problemas e necessidades 

da comunidade;  

Divulgar os projectos e atividades 

das instituições e de outros 

parceiros; 

Envolver os residentes nas reuniões 

dos subgrupos para implementação 

de atividades/projetos inseridos no 

plano de acção;  

Facilitar a articulação e a intervenção 

entre as instituições. 

 

Residentes no Bairro Casal Bairro 

Casal dos Machados e Quinta das 

Laranjeira 

 

Instituições no Bairro Casal Bairro 

Casal dos Machados e Quinta das 

Laranjeira 



ATIVIDADE CONTEXTO OBJETIVOS DESTINATÁRIOS 

Sub-grupo de infância Comunidade envolvente Desenvolver atividades no âmbito 

da infância e juventude; 

 

Promover momentos de partilha 

e reflexão entre técnicos; 

 

Promover formação. 

 

 

Técnicos de instituições 

intervenientes em matéria de 

infância e juventude 

Articulação regular com a rede de 

parceiros: Entrelaços, SCML, 

CPCJ, PSP – Escola Segura, 

Clínica da Encarnação; Clínica da 

Juventude; Junta de Freguesia do 

Parque das Nações, Junta de 

Freguesia dos Olivais e outras 

instituições da comunidade 

envolvente. 

 

Contexto escolar 

Comunidade envolvente 

Trabalhar em parceria para 

partilha de informações e 

definição de estratégias 

conjuntas. 

Alunos 

Famílias 

COMUNIDADE 



ATIVIDADE  

“DIA DO BEBÉ” 



PESSOAL DOCENTE/NÃO DOCENTE 

ATIVIDADE OBJETIVOS DESTINATÁRIOS 

FORMAÇÃO EM GESTÃO DE 

CONFLITOS 

Reflexão e partilha sobre fatores 

desencadeadores do conflito e  

estratégias de resolução de conflitos 

PESSOAL DOCENTE E NÃO 

DOCENTE 

PPCPS Formação indireta de estratégias e 

atividades de prevenção/intervenção 

na indisciplina 

PESSOAL DOCENTE 

ARTICULAÇÃO ESTREITA Apoio direto e indireto nas situações 

de indisciplina, absentismo, 

negligência, desmotivação escolar 

PESSOAL DOCENTE 



PORQUE É QUE TÊM QUE HAVER 

TANTAS REGRAS?! 

 

“Todo o homem recebe duas espécies de 

educação: a que lhe é dada pelos outros e, muito 

mais importante, a que ele dá a si mesmo.” 

Gibbon 

 

 

 


