

Jornadas dos delegados de



DesafiArtes - atividades

turma: Liderar para o

desafiadoras para pessoal

sucesso escolar - em

docente e não docente

parceria com a Provedoria
do Aluno

Mediação Escolar
2017/2018

Realização de Jornadas formativas
aos delegados de turma, em parceria
com a Provedoria do Aluno, com o
intuito de informar, sensibilizar e
capacitar os delegados sobre as suas

Realização

funções e valências no contexto de

pedagógicas

turma

promover

fortaleçam competências relacionais,

liderança,

pedagógicas e comunicacionais dos

a

par

competências

de
de

de atividades
que

lúdico-

potenciem

e

comunicação e gestão de equipas.

participantes – pessoal docente e

Após divulgação em reunião de

não docente.

delegados,

Desafios periódicos e informais—

a

participação

nas

Jornadas é de carácter voluntário

tiras gentis, por exemplo.

com inscrição prévia.
Realização de pelo menos 1 atividade
Prevê-se a realização das Jornadas

por

em horário extra letivo (sábados de

voluntário.

período

letivo,

de carácter

manhã), com a devida autorização de
Encarregados de Educação.
O delegado de turma participante
pode convidar um amigo/colega da
turma a participar nas Jornadas.

Joana Inácio
joana.inacio@aeams.pt





Oficinas de competências –

Workshops 7ºanos:

promoção de competências

Despertar para a diferença,

pessoais, sociais, emocionais

em parceria com Educação
Especial

Realização de sessões com turmas do 1º ao
2ºciclo,

mediante

desenvolvimento

de

programa

de

competências,

de

Abordagem das competências de mediador
de pares, competências comunicacionais e
socioemocionais

Áreas de Intervenção:


emocional

que

positiva

visem
na

a

gestão

resolução

de

problemas e promoção de competências de

Clube mediação

aos 7ºanos sob a temática ―Despertar
para a diferença‖, em parceria com a

carácter maioritariamente preventivo.

Mediação Escolar

Realização de workshops dirigidos

Educação Especial, e com o objetivo
de

explorar

mobilização

atitude
das

empática

turmas

das qualidades e características positivas

e de capacitação que visem dotar

que sustentem práticas de convivência pela

criação de evento/atividade dirigido
aos seus pares.
Exploração de temáticas:

paz e relacionamento interpessoal positivo.

 As diferenças de género

promovendo

Poderão ser, também, alvo de sinalização

 As

formas positivas de resolução de

turmas referenciadas (do 1º ao 3ºciclo)

alunos

recursos

de

ferramentas

internos,

e

pelos PTT e DT que visem a exploração de

conflitos/indisciplina.
Sessões

individuais

a

bem-estar que visem o empoderamento

Realização de sessões de mediação
os

para

e

temáticas específicas (ex. bullying), de

ou

em

carácter interventivo.

pequenos grupos, com duração de

Encaminhamento de alunos via

 1ºciclo: Ser feliz na escola

PUD.

 5ºanos: Ser Mediador e As
Forças da Turma
 6ºanos: Bullying e a Escola

de

crenças

religiosas
 As diferenças culturais
 As

diferenças

na

orientação

sexual
 As

1h.

diferenças

diferenças

sociais

e

geográficas
 As diferenças nos interesses e
gostos
 As diferenças na aprendizagem

