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WORKSHOP
DISCIPLINA POSITIVA

ENQUADRAMENTO

Vivemos numa época em que alguns professores se sentem frustrados porque as crianças e os jovens não se comportam como “nos 
bons velhos tempos”. A Disciplina Positiva é uma abordagem positiva do relacionamento entre os adultos e as crianças/jovens que visa 
a promoção da auto disciplina, da responsabilidade pessoal e de competências interpessoais através dos princípios da delicadeza, do 
encorajamento e do respeito mútuo.

É desta forma essencial apoiar os agentes educativos  a refletirem sobre a  disciplina, a compreenderem melhor os comportamentos 
inadequados dos seus alunos e a repensarem a sua própria atitude ao contactarem com uma perspetiva de mudança pela positiva.

DESTINATÁRIOS

Todos os docentes e outros agentes educativos.

OBJETIVO GERAL

Este workshop tem por intuito sensibilizar a comunidade escolar acerca de uma nova abordagem positiva da disciplina.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.      Desenvolver a aquisição de conhecimentos na temática da Disciplina Positiva;
2. Promover uma melhor compreensão dos comportamentos inadequados dos alunos;
3. Refletir sobre as suas práticas educativas e possíveis aperfeiçoamentos;
4. Discutir e analisar situações práticas trazidas pelos/as formandos/as;
5. Identificar e caracterizar as principais formas de intervenção em contexto de turma;
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PROGRAMA

1. A abordagem positiva: Noções prévias

2. Alguns conceitos básicos
- Crianças como seres sociais
- Uma criança mal comportada é uma criança 
desencorajada
- Erros: excelentes oportunidades para aprender

3. Utilizar o encorajamento de modo eficaz
- Encorajamento versus elogio
- Encorajamento versus crítica

4. Consequências lógicas e naturais

5. Reuniões de Turma
- Objetivos
- Algumas finalidades
- Modo de funcionamento
- Atitudes e competências do professor
- Exemplo de atividades

DATA:
Dia 06 de Julho
das 10:45 às 12:30 Horas. 

DURAÇÃO:
1h45m

LOCAL:
Escola Secundária José Gomes Ferreira
 

FORMADORA:
Cláudia Candeias
Mestrado Integrado em psicologia Clínica e pós-graduação em Psicoterapia. 
Vasta Experiência Formativa, Avaliações Psicológicas e Cognitivas, Aconselhamento Parental, Orientação Vocacional 
Profissional.
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WORKSHOPS
FICHA DE INSCRIÇÃO

NOME:

ENTIDADE/ESCOLA:

PROFISSÃO/FORMAÇÃO:

RESPONSÁVEL/PROFESSOR:

TELEMÓVEL:

E-MAIL:

Nº DE DOCENTES:

OUTROS (Nº):

DATA E HORÁRIO MAIS FAVORÁVEL
PARA PARTICIPAÇÃO: 

Número mínimo de Participantes: 20
Requisite gratuitamente o seu certificado de participação em info@ncdc.org.pt - com os seguintesdados: Nome completo, 
nº BI/ Cartão do Cidadão (validade) e Data de Nascimento

E-MAIL:

CONTACTO:

ÁREA/CURSO:

Nº DE AGENTES FORMATIVOS:

Nº DE ALUNOS: GRAU DE ENSINO: MÉDIA DE IDADES:

Nº ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO/PAIS:

GRUPOS

Nº DE PARTICIPANTES

Designação da Entidade / Escola / Pessoa:

Morada:

Nº de Contribuinte:


