“Prevenir Antes de Reagir”

Objetivos

x Assegurar a aquisição de competências pessoais e sociais, por parte dos jovens,
permitindo‐lhes concluir, com êxito, a escolaridade obrigatória, motivando‐os a
prosseguir os estudos;
x Reduzir a conflitualidade e a indisciplina tendo em conta a melhoria dos resultados
escolares dos alunos;
x Prevenir situações de indisciplina através de projetos motivadores;
x Promover um ambiente educativo favorável à disciplina, envolvendo os docentes,
alunos, pais e encarregados de educação.

Descrição da
Medida

A medida consiste num conjunto de ações, a implementar ao longo de três anos letivos, no
âmbito da prevenção do abandono escolar e da indisciplina em sala de aula, dirigida a
todos os alunos do agrupamento.
As ações que integram esta medida envolvem Diretores de turma, Professores, Equipa
Multidisciplinar, mas principalmente mobilizam um grupo de alunos/Embaixadores da
Disciplina, os quais recebem formação em gestão/mediação de conflitos que os prepara
para intervir junto dos seus pares. A implementação da medida agrega diversas ações,
entre as quais:
x A constituição e a formação (no mês de julho) de equipas de “Embaixadores da
Disciplina”, as quais devem replicar as estratégias de mediação de conflitos nas diversas
turmas, no âmbito do projeto “Educar para a Qualidade”;
x “Teia de Afetos”, formação das turmas sobre a temática dos afetos;
x “Atina‐te”, atividade de acompanhamento individual e em pequeno grupo (máximo 6
alunos) com a finalidade de mediar conflitos e trabalhar competências pessoais e sociais;
x “Concurso Turma Top”‐ no final de cada período letivo, as turmas do 2.º e 3.º ciclos que
apresentem melhor assiduidade e menor número de ocorrências disciplinares são
recompensadas através da participação numa atividade lúdico‐pedagógica;
x Assembleias de alunos e assembleias destinadas a pais e encarregados de educação.

Vantagens da
Medida

x As vantagens da medida prendem‐se com a prevenção do absentismo e da indisciplina
em sala de aula e o envolvimento de alunos e dos encarregados de educação na gestão
dos comportamentos.

Cuidados na
Implementação da
Medida

x Um dos obstáculos relaciona‐se com a fraca participação dos pais e encarregados de
educação na vida ativa da escola e a falta de acompanhamento do percurso dos seus
educandos.

Resultados
Esperados

x Melhoria do ambiente educativo e redução da indisciplina;
x Desenvolvimento de comportamentos que permitam aprendizagens mais sólidas por
parte dos alunos;
x Maior envolvimento e responsabilização das famílias no processo educativo dos seus
educandos;
x Promoção da motivação como forma de prevenção de comportamentos de indisciplina.

Quem implementa
Onde consultar mais
informação

x Agrupamento de Escolas de Santo António, Barreiro
x Site: www.escolasdestantonio.edu.pt

