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ResumoResumoResumoResumo    

O presente relatório, intitulado de Mediação Socioeducativa no contexto de uma Escola 

Básica: contributos para o desenvolvimento de competências, relata uma intervenção no âmbito 

da mediação e da sua avaliação.     

A intervenção envolveu a criação de um Gabinete de Mediação e a dinamização de um 

conjunto de sessões educativas para o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e de 

resolução de conflitos com alunos do 1ºano.  

Segundo as problemáticas que emergiram através do diagnóstico de necessidades, 

realizado num contexto educativo caracterizado por uma diversidade étnica de alunos, a 

intervenção no Gabinete de Mediação permitiu acompanhar dois casos e as sessões 

desenvolveram-se com uma turma do 1º ano. Os dados recolhidos permitiram constatar que 

através dos casos acompanhados (em particular no caso de uma aluna do 1º ano) existiu uma 

evolução bastante positiva em relação ao comportamento da mesma, pois esta conseguiu pôr em 

prática as estratégias trabalhadas ao longo das sessões com a mediadora.  

Relativamente às sessões de desenvolvimento de competências pessoais, sociais e de resolução 

de conflitos estas possibilitaram a compreensão por parte dos alunos dos temas que foram 

trabalhados e das competências necessárias para saber lidar com certas situações. É de realçar 

que muitos alunos conseguiram fazer a ponte entre as várias sessões, compreendendo a sua linha 

sequencial. 

PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave: chave: chave: chave: Mediação; Desenvolvimento de competências; Resolução de conflitos;  
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Abstract  Abstract  Abstract  Abstract      

    

The present report, entitled socio-educative mediation in the context of an elementary 

school: contributions to the development of skills, reports an intervention in the field of mediation 

and its assessment. 

This intervention involved setting up a Mediation Office and the promotion of some 

educational sessions to the development of personal, social and conflict resolution skills with 

students of 1st year. 

According to the issues that have emerged through the assessment of needs, conducted 

in an educational context that was characterized by the ethnic diversity of students, the intervention 

in Mediation Office allowed to follow two cases and the sessions were developed with a group of 1st 

year students. The collected data allowed to observe that through monitored cases (in particular 

the case of a 1st year student) there was a very positive development in its behavior, because she 

was allowed to implement the strategies worked throughout the sessions with the mediator. 

In relation to de development sessions of personal, social and conflict resolution skills, 

these provided the students with the possibility to understand the themes that were worked and 

the necessary abilities to deal with certain situations. It should be enhanced that many students 

were able to connect the different sessions, including understanding their sequential line.  

 

Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: Mediation; Development of skills; Conflict resolution 

 

    

    



viii 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ix 

 

ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice    

Índice de Quadros .................................................................................................................... xi 

Abreviaturas ............................................................................................................................ xiii 

CAPITULO I .............................................................................................................................. 1 

1. Introdução ........................................................................................................................ 1 

1.1. Apresentação do tema de estágio .................................................................................. 1 

1.2. Finalidades e objetivos de intervenção ........................................................................... 3 

1.3. Apresentação da organização do relatório de estágio ..................................................... 4 

CAPITULO II ............................................................................................................................. 5 

2. Enquadramento contextual do Estágio ............................................................................... 5 

2.1. Caraterização da instituição de acolhimento do estágio e respetivo público-alvo .............. 5 

2.2. Apresentação da área de intervenção-investigação ......................................................... 6 

2.2.1. Análise da relevância e pertinência da problemática no âmbito da especialização do 

Mestrado em Mediação Educacional e Supervisão na Formação ................................................ 6 

2.2.2. Integração na instituição de acolhimento do estágio ................................................... 7 

2.3. Identificação e avaliação de necessidades, motivações e expectativas ............................ 9 

CAPITULO III .......................................................................................................................... 15 

3. Enquadramento Teórico da Problemática de Estágio ........................................................ 15 

3.1. Mediação: conceito e especificidades .......................................................................... 15 

3.2. Mediação preventiva e de resolução de conflitos .......................................................... 17 

3.3. Alguns estudos e intervenções no âmbito da mediação socioeducativa em ambiente 

escolar 18 

3.4. Mediação em competências pessoais e sociais ............................................................ 19 

CAPITULO IV .......................................................................................................................... 21 

4. Enquadramento Metodológico do Estágio ........................................................................ 21 

4.1. Apresentação e fundamentação da metodologia de intervenção-investigação ................ 21 

4.2. Identificação dos recursos mobilizados e das limitações do processo ........................... 22 

4.3. Técnicas e instrumentos de investigação-intervenção: do diagnóstico à avaliação do 

projeto 23 

4.3.1. Técnicas e instrumentos de recolha de dados .......................................................... 23 

4.4. Questões de Investigação/Intervenção ......................................................................... 25 

CAPITULO V ........................................................................................................................... 27 

5. Apresentação e Discussão do Processo de Intervenção/Investigação ............................... 27 

5.1. Gabinete de Mediação: O Cantinho da Mediação ......................................................... 27 



x 

 

5.1.1. A criação do Cantinho da Mediação ......................................................................... 27 

5.2. Panfletos de divulgação do Cantinho da Mediação ....................................................... 28 

5.3. Espaço CAPACITA-TE: Sessões de desenvolvimento de competências pessoais, sociais e 

de resolução de conflitos – Atividades desenvolvidas ............................................................... 29 

5.4. Espaço CAPACITA-TE: Sessões de desenvolvimento de competências pessoais, sociais e 

de resolução de conflitos – implementação e realização .......................................................... 36 

5.5. Caderneta de Cromos: Sessões do espaço CAPACITA-TE ............................................. 37 

5.6. Casos seguidos e estratégias implementadas no Cantinho da Mediação ...................... 37 

CAPITULO VI .......................................................................................................................... 43 

6. Avaliação da intervenção ................................................................................................. 43 

6.1. Análise crítica das estratégias implementadas no Cantinho da Mediação ...................... 43 

6.2. Espaço CAPACITA-TE: Sessões de desenvolvimento de competências pessoais, sociais e 

de resolução de conflitos – Análise e avaliação ....................................................................... 44 

6.3. Análise das fichas de autoavaliação dos alunos no espaço CAPACITA-TE ...................... 46 

CAPITULO VII ......................................................................................................................... 47 

7. Considerações finais ....................................................................................................... 47 

7.1. Introdução .................................................................................................................. 47 

7.2. Análise crítica dos resultados e suas implicações ......................................................... 47 

7.3. Impactos do estágio .................................................................................................... 49 

7.3.1. Impactos do estágio a nível pessoal ......................................................................... 49 

7.3.2. Impactos do estágio a nível institucional .................................................................. 50 

7.3.3. Impactos do estágio a nível de conhecimento na área de especialização .................. 50 

8. Referências bibliográficas ................................................................................................ 53 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



xi 

 

Índice de Índice de Índice de Índice de QuadrosQuadrosQuadrosQuadros    

Quadro 1: Relação entre os instrumentos de recolha de dados utilizados, os objetivos e os 

princípios subjacentes a cada instrumento .............................................................................. 12 

Quadro 2: Estrutura global das atividades desenvolvidas com os alunos do 1º ano .................. 30 

Quadro 3: Caraterização dos casos acompanhados no Cantinho da Mediação ......................... 38 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



xii 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



xiii 

 

AbreviaturasAbreviaturasAbreviaturasAbreviaturas    

    

APEE -- Associação de Pais e Encarregados de Educação  

IA – Investigação-Ação  

TIC – Tecnologias da Informação e Comunicação 

AEC’s – Atividades Extracurriculares 

GAAF – Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família 

ATL – Atividades de Tempos Livres 

IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social   



xiv 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

    

     



1 

 

CAPITULOCAPITULOCAPITULOCAPITULO    IIII    

1.1.1.1. IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

1.1.1.1.1.1.1.1. Apresentação do tema de estágioApresentação do tema de estágioApresentação do tema de estágioApresentação do tema de estágio    

O presente Relatório de Estágio desenvolve-se no âmbito do 2ºano do Mestrado em 

Educação, na área de especialização de Mediação Educacional e Supervisão na Formação. O 

estágio foi desenvolvido entre outubro de 2015 e junho de 2016, inserindo-se na área da Mediação 

Socioeducativa.   

A mediação é uma área bastante recente em Portugal e estava primeiramente associada à 

resolução de conflitos e problemas, sendo o mediador visto como o facilitador do processo de 

mediação, ou seja, alguém que possuía um conjunto de capacidades e competências que lhe 

permitiam esmiuçar o conflito em questão, compreendendo o que estava na sua origem, as 

perspetivas dos intervenientes, os seus interesses e necessidades e as emoções subjacentes. Ao 

longo do processo o mediador trabalhava para que os intervenientes comunicassem entre si de 

modo a que, numa fase posterior, conseguissem exprimir o que pretendiam e encontrassem um 

ponto de acordo (Vasconcelos-Sousa, 2009, p.183). Tendo ainda em conta esta abordagem ao 

conceito de mediação, de uma forma sucinta, mas elucidativa, Darino e Oliveira (2007, p. 10) 

referem que a “mediação é um procedimento de resolução de conflitos, onde o terceiro neutral 

(Mediador) que não tem poder sobre as partes, ajuda a que estas, de forma cooperativa, 

encontrem uma solução para a disputa”. 

Posteriormente, o conceito de mediação alargou-se e, o mesmo agregou um novo sentido 

mais amplo e, transformador. Aceitou-se que a mediação não poderia cingir-se somente a uma 

mediação de resolução de conflitos, mas era também importante considerá-la como um processo 

de caráter preventivo e transformador, no sentido em que precavê comportamentos desajustados 

ao contexto e, também proporciona a alteração e transformação de comportamentos e atitudes 

em relação ao outro. Este novo modo de olhar a mediação tem um caráter de complementaridade, 

dado que as abordagens estão interligadas pois quando pensamos no desenvolvimento de um 

projeto educativo seja em que contexto for, estamos segundo Silva (2011, p. 256): 

 
“a pensar na mediação enquanto estratégia formadora e preventiva e não apenas como mera 
estratégia de gestão e resolução de conflitos (…) podemos encontrar na mediação 
potencialidades de intervenção mais amplas, integradoras e complementares que várias 
experiências têm reconhecido como fundamentais no domínio da educação para a 
responsabilidade, para a cidadania e para a paz”  
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Associar a mediação apenas à resolução de conflitos é torna-la redutora retirando-lhe a sua 

essência e as suas potencialidades. É importante alia-la à possibilidade de regulação social, à 

transformação das pessoas e entidades, e, se possível à transformação de mentes. Tal não 

significa que a mediação pode transformar o mundo e torna-lo melhor, mas apresenta 

potencialidades para modificar modos de agir e de pensar os contextos, contribuindo para a 

mudança (Torremorell, 2008).  

Nesta linha de pensamento da mediação associada à transformação e aproximação de 

pessoas e entidades, Correia e Caramelo (2010) defendem que “a mediação aparece 

politicamente associada à intenção de promover uma aproximação entre instituições e cidadãos, 

através da criação de estruturas orgânicas que abriguem práticas de exercício da mediação” 

(Correia & Caramelo, 2010, p. 23).  

Tendo em consideração as diferentes áreas de especialização que a mediação abrange, a 

intervenção relatada neste relatório insere-se com maior predomínio do domínio socioeducativo, 

focando-se na resolução de conflitos e na mediação de caráter formativo e preventivo. A vertente 

socioeducativa consegue aliar a dimensão educativa e social na medida em promove não só a 

resolução de conflitos e/ou problemas, como também o desenvolvimento de certas competências 

trabalhadas através de atividades ou dinâmicas que tenham sempre no seu núcleo um objetivo 

educativo, capaz de promover a reflexão, indagação e questionamento dos sujeitos. Através da 

prática destas ferramentas os sujeitos podem tornar-se mais ativos na sociedade, capazes de 

tomar as suas próprias decisões, respeitar os outros e, assim ter práticas inerentes à cidadania 

ativa. Desta forma, a mediação socioeducativa contribui para o “desenvolvimento de competências 

sociais/relacionais; capacidades e atitudes comunicacionais; capacidades e atitudes emocionais; 

atitudes de cooperação e negociação e ainda capacidade de auto-determinação e autonomia” 

(Pinto da Costa, 2010, p. 160). Para além disso,  

“Espera-se que o processo de mediação socioeducativo possa viabilizar o diálogo construtivo, 
dialógico e emancipador, viabilizando a negociação de tomada de decisões, visando relações 
interpessoais confortáveis na convivência e inclusão escolar” (Martins & Viana, 2013, p. 180). 

 

Reportando-nos para o trabalho em análise no presente relatório o mesmo refere-se a um estágio 

desenvolvido no âmbito de uma instituição formal, mais concretamente numa escola básica a qual 

tinha enraizada valores e ideais que procuram desenvolver no seu público-alvo e que vão ao 

encontro da dimensão de cidadania: “desenvolver valores, atitudes e práticas que contribuam para 

a formação de cidadãos conscientes e participativos numa sociedade democrática e inclusiva” 
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(Regulamento interno da instituição,2014, p. 10). Apesar de a instituição desenvolver vários 

projetos com o objetivo de promover uma cidadania responsável entre o seu público-alvo, não 

tinha familiaridade com o conceito de mediação e, consequentemente, com as possíveis 

abordagens de atuação. No entanto, o diagnóstico de necessidades elaborado para a criação do 

projeto de estágio, o qual envolveu conversas informais com os dirigentes institucionais, permitiu 

concluir que a criação de um projeto no âmbito da área da mediação socioeducativa seria bastante 

pertinente e uma mais-valia para a instituição. Tal projeto seria importante desenvolver com os 

alunos que chegam à escola pela primeira vez, dada a carência de uma interação saudável entre 

alguns alunos do 1ºano. Para além disso, a observação de alguns comportamentos desajustados 

entre os alunos dos restantes anos escolares também alertavam para a necessidade de um projeto 

de mediação com estes alunos. A intervenção em mediação apresentada, procurou não só ajudar 

as crianças a resolver os seus problemas/desentendimentos, mas também contribuir para 

“construir novas relações” (Bonafé-Schmitt, 2010, p.54) 

1.2.1.2.1.2.1.2. Finalidades e objetivos dFinalidades e objetivos dFinalidades e objetivos dFinalidades e objetivos deeee    intervenção  intervenção  intervenção  intervenção      

Para que fosse possível criar um projeto ajustado às necessidades do contexto em análise 

e, também aos interesses pessoais da autora, após a realização da análise do diagnóstico de 

necessidades e, tendo em conta os resultados que emergiram do mesmo, este trabalho apresenta 

como finalidades contribuir para o sucesso escolar e, os comportamentos socialmente ajustados 

através da mediação resolutiva e/ou preventiva. Para tal, foram elaborados os seguintes objetivos 

de intervenção: 

a) Dotar a instituição de um serviço de mediação; 

b) Divulgar a importância da mediação, mais especificamente, da mediação escolar e 

socioeducativa; 

c) Promover a criação de um gabinete de mediação que permita contribuir para uma 

mediação resolutiva e preventiva; 

d) Desenvolver sessões, em contexto de sala de aula com alunos do 1º ano, que visem o 

desenvolvimento de um conjunto de competências pessoais, sociais e de resolução de 

conflitos. 
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1.3.1.3.1.3.1.3. Apresentação da organização do relatório de eApresentação da organização do relatório de eApresentação da organização do relatório de eApresentação da organização do relatório de estágiostágiostágiostágio    

O relatório apresenta uma organização em capítulos, que inicia precisamente com esta 

introdução. De seguida, será analisado o enquadramento contextual do estágio (capítulo II) onde 

os principais focos serão a caraterização da instituição de acolhimento, a apresentação da área 

de intervenção-investigação e a sua relevância no âmbito da especialização em Mediação 

Educacional e Supervisão na Formação, finalidades e objetivos da intervenção, integração na 

instituição e, por último, a identificação e avaliação do diagnóstico de necessidades desenvolvido.  

De modo a fundamentar as intervenções realizadas no capítulo III é feita a identificação dos 

contributos teóricos mobilizados tendo em conta a problemática de intervenção-investigação em 

questão.  

No capítulo IV é explorado o enquadramento metodológico do estágio. Dentro deste existem 

secções estruturadas de forma a contribuir para uma melhor e maior compreensão do processo 

metodológico, desde a recolha de informações na fase de intervenção-investigação, à avaliação do 

projeto.  

Sendo um projeto com uma intervenção bastante prática, dedica-se o capítulo V à 

apresentação e discussão do processo de intervenção-investigação. Como complemento a este, o 

capítulo VI reflete-se na avaliação da intervenção. 

De forma a elaborar uma reflexão crítica de todo o processo de investigação-intervenção e 

os impactos do estágio a nível pessoal, institucional e a nível de conhecimento na área de 

especialização, converge-se o capítulo VII à exploração desses aspetos. 

Por fim, nas ultimas secções deste relatório são apresentadas as referências bibliográficas 

mobilizadas bem como os apêndices e anexos referidos ao longo do texto. 
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CAPITULO IICAPITULO IICAPITULO IICAPITULO II    

2.2.2.2. Enquadramento contextual do Estágio Enquadramento contextual do Estágio Enquadramento contextual do Estágio Enquadramento contextual do Estágio     

2.1.2.1.2.1.2.1. Caraterização da instituição de acolhimentoCaraterização da instituição de acolhimentoCaraterização da instituição de acolhimentoCaraterização da instituição de acolhimento    do estágio e respetivo públicodo estágio e respetivo públicodo estágio e respetivo públicodo estágio e respetivo público----alvoalvoalvoalvo    

  As atividades desenvolvidas no âmbito deste estágio inserem-se no plano de atividades de 

uma Associação de Pais e Encarregados de Educação (APEE) de um Centro Escolar que abrange 

crianças do pré-escolar (3 - 6 anos) e do 1ºciclo (6 - 10 anos).  Esta APEE, localizada no conselho 

de Braga, iniciou funções nos anos 90, tendo como uma das principais áreas de atuação o domínio 

educacional. O trabalho desenvolvido por esta associação é efetuado em estreita ligação com o 

Centro Escolar, de modo a promover o desenvolvimento integral das crianças, permitindo-lhes o 

acesso a um conjunto de recursos e atividades que lhes proporcionam ser agentes ativos, 

desenvolver competências reflexivas e de intervenção no meio onde estão inseridos. Por exemplo, 

algumas das atividades desenvolvidas com este fim é a Assembleia do aluno, a qual constitui um 

espaço de discussão de situações-problema relacionadas com o contexto escolar. Para além disto, 

a associação desenvolve ainda atividades de apoio às famílias e de que são exemplo os workshops 

sobre alimentação e saúde. Para melhor servir a comunidade escolar, a APEE tem estabelecido 

parcerias com vários organismos, nomeadamente com a Câmara Municipal de Braga, a Junta de 

Freguesia na qual se insere e com uma Associação Cultural.  

O trabalho em equipa entre a APEE e o centro escolar é vital para esta comunidade 

educativa caracterizada por uma diversidade cultural e étnica na qual se encontram crianças de 

etnia portuguesa, cigana, romena e ucraniana; famílias com baixos recursos económicos; crianças 

oriundas de famílias monoparentais ou em que um dos progenitores reside no estrangeiro. O 

funcionamento da escola conta com um conjunto de profissionais docentes e não docentes, onze 

professores e cinco auxiliares de ação educativa. Os auxiliares apoiam os professores e vigiam os 

alunos nos intervalos, intervindo quando emergem situações-problema. 

Muitas das atividades dinamizadas por esta Associação, quer em período escolar quer em 

período não escolar, ocorrem nos vários espaços que a escola tem ao seu dispor, nomeadamente 

no polivalente localizado no interior da escola e no recreio exterior. Para além destes espaços, o 

centro escolar dispõe de um logradouro com dois espaços cobertos, parque infantil, espaço verde, 

campo de futebol e quatro espaços que funcionam como hortas. Tem doze salas (oito destinadas 

ao 1ºCiclo e quatro ao Pré-escolar), sala de professores, gabinete de coordenação, gabinete de 
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atendimento a pais/encarregados de educação e apoio educativo, biblioteca, 

reprografia/papelaria, copa, refeitório e diversas arrecadações. 

Neste contexto desenvolveu-se uma intervenção que teve como principal público-alvo os 

alunos do 1ºano, onde foram desenvolvidas sessões de desenvolvimento de competências 

pessoais, sociais e de resolução de conflitos. Paralelamente, numa perspetiva de resolução de 

conflitos, foi construído um Gabinete de Mediação, o Cantinho da Mediação que tinha como 

público-alvo todos os alunos do 1ºciclo os quais podiam recorrer a este serviço sempre que 

desejassem resolver alguma situação-problema.   

2.2.2.2.2.2.2.2. Apresentação da área de intervençãoApresentação da área de intervençãoApresentação da área de intervençãoApresentação da área de intervenção----investigaçãoinvestigaçãoinvestigaçãoinvestigação    

2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1. Análise da relevância e pertinência da problemática no âmbito da especialização do Análise da relevância e pertinência da problemática no âmbito da especialização do Análise da relevância e pertinência da problemática no âmbito da especialização do Análise da relevância e pertinência da problemática no âmbito da especialização do 

Mestrado em Mediação Educacional e Supervisão na FormaçãoMestrado em Mediação Educacional e Supervisão na FormaçãoMestrado em Mediação Educacional e Supervisão na FormaçãoMestrado em Mediação Educacional e Supervisão na Formação    

O trabalho desenvolvido e relatado neste relatório insere-se no âmbito da área da Mediação 

Socioeducativa. Este assume uma relevância crucial para o desenvolvimento do perfil de mediador, 

o qual se caracteriza por “ativar as potencialidades das pessoas em relação à comunicação 

efectiva de pensamentos, sentimentos e vivências, dota os participantes no encontro de mediação 

de um espaço para reflectirem sobre si mesmos” (Torremorell, 2008, p. 71). Tal deve-se ao facto 

de o contexto no qual se desenvolveu a intervenção e investigação a ela associada permitir o 

contacto com diferentes modalidades de mediação (preventiva e resolutiva) e que permitiram a 

mobilização de diferentes competências para a prática, nomeadamente a imparcialidade, a 

capacidade de colocar questões, a escuta ativa, a empatia, a criatividade essenciais para o bom 

desempenho do mediador, seja na resolução de um problema e/ ou conflito ou na formação das 

crianças em determinadas competências. Aliada à mediação estava também o processo de auto-

supervisão como processo fundamental para monitorizar o desenvolvimento profissional e pessoal 

ao longo da intervenção. Este processo requer uma componente reflexiva, sendo considerada 

“como promotora do conhecimento profissional, porque radica numa atitude de questionamento 

permanente – de si mesmo e das suas práticas – em que a reflexão vai surgindo como instrumento 

de autoavaliação reguladora do desempenho e geradora de novas questões” (Alarcão & Roldão, 

2008, p. 30). 

Para além do contributo destas duas áreas o presente trabalho possibilita o desenvolvimento 

da área da mediação pois, ao contrário dos estudos analisados em contexto escolar, que situavam 

a sua intervenção ao nível do 2º e 3º ciclos, este trabalho situa-se ao nível do 1ºciclo do Ensino 
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Básico com alunos do 1º ano. A intervenção numa escola com alunos de níveis escolares mais 

baixos é um elemento que não tem vindo a ser tão trabalhado. Na intervenção nestes contextos 

com as especificidades mencionadas, os alunos não podem ser sujeitos ao mesmo tipo de 

intervenção dos mais velhos dado o nível de desenvolvimento destes. Por isso, o trabalho com 

alunos do 1º ano acarreta alguns desafios, nomeadamente: a recolha de dados, a natureza das 

atividades a desenvolver com os alunos. Relativamente ao primeiro desafio, a recolha de dados 

torna-se uma tarefa árdua por se tratar de um público-alvo que ainda não sabe escrever nem ler 

e que ainda se situa ao nível das operações concretas. Esta última especificidade do público-alvo 

leva-nos a ter maior atenção ao tipo de atividades a ser desenvolvidas e, por isso deve apostar-se 

em dinâmicas práticas, à base de imagens, desenhos, ou outros que proporcionem um interesse 

e empenho ao longo do desenvolvimento das mesmas. Além disto, outro aspeto que não torna 

fácil a escolha das atividades advém do facto das mesmas deverem conter sempre propósitos 

pedagógicos e/ou reflexivos para que, de certa forma, haja uma consciencialização dos alunos.  

Contudo, o presente trabalho torna possível compreender que é necessário e fundamental 

a intervenção e acompanhamento dos alunos desde o início do seu percurso escolar dado os 

novos desafios que se colocam, nomeadamente, respeitar as regras que uma sala-de-aula exige, 

respeitar os colegas, ter disciplina de estudo, desenvolver relações saudáveis com os pares, entre 

outros.  

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Integração na instituição de acolhimento do estágioIntegração na instituição de acolhimento do estágioIntegração na instituição de acolhimento do estágioIntegração na instituição de acolhimento do estágio    

No 3ºano da Licenciatura em Educação, na Unidade Curricular de Projeto & Seminário II, a 

autora deste relatório desenvolveu um projeto no âmbito da mediação socioeducativa com alunos 

do 2º e 3º ciclos do Ensino Básico e em contexto escolar. O importante papel que este contexto 

teve no desenvolvimento do perfil de mediadora, conduziu ao desejo de desenvolver um trabalho 

relacionado com o contexto escolar, mas em que a instituição que acolhesse o estágio não fosse 

a escola, mas antes uma instituição que colaborasse com a mesma no desenvolvimento de 

projetos com os alunos. Tal permitiria conhecer e atuar num contexto diferente, com dinâmicas 

diferentes. A preferência pela Associação de Pais e Encarregados de Educação (APEE) surgiu 

através do acompanhamento via rede social, facebook, da página da instituição. O seguimento do 

desenvolvimento de atividades, da filosofia, das parcerias que a instituição ia criando e, dos 

projetos da instituição, levou ao aumento do interesse em intervir neste contexto.  
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O primeiro contacto com a instituição foi estabelecido através de e-mail no qual foi efetuado 

uma apresentação da autora do trabalho, a razão para o contacto e, qual o propósito e 

especificidades do estágio. O interesse e satisfação manifestados pela coordenadora da APEE 

conduziu à realização de uma reunião na qual estaria presente o Presidente da APEE e que teve 

como agenda de trabalho: apresentação da mediadora e do tipo de trabalho que poderia ser 

realizado, definição da mediação educacional e as potencialidades da mesma. Como resultado, o 

presidente da APEE mostrou interesse na realização de um trabalho no âmbito da mediação no 

seio da APEE.  Em setembro, estabeleceu-se contacto com a APEE com o intuito de se deslocar à 

mesma e, começar a delinear a intervenção iniciando-se com o diagnóstico de necessidades. Um 

encontro com a coordenadora da APEE, pessoa que orienta a equipa da APEE, permitiu ter acesso 

aos projetos existentes, quem frequenta a associação, tipo de atividades desenvolvidas, elementos 

constituintes da equipa e suas funções e horário de funcionamento. Para além disso, teve a 

oportunidade de conhecer as crianças que habitualmente frequentam o espaço. A análise destes 

documentos permitiu constatar que a intervenção no âmbito da mediação não era uma 

necessidade premente no espaço da APEE pois, as crianças que a frequentavam faziam-no em 

regime de ATL (Atividades de Tempos Livres) não evidenciavam os mesmos problemas prementes 

das outras crianças que frequentavam a escola à qual a APEE estava veiculada e na qual 

desenvolvia atividades. Desta forma, a intervenção na APEE não seria tão abrangente e necessária, 

como a que se poderia realizar com os alunos que frequentam a escola a que a APEE pertence. 

Assim, realizou-se uma reunião na qual estiveram a coordenadora da APEE, a 

acompanhante na instituição (coordenadora da escola), o presidente da APEE, a orientadora 

institucional e a mediadora, de modo a indagar como poderia o estágio na área da mediação 

socioeducativa ser inserido em contexto escolar. De forma a ter um papel ativo nesta reunião, 

elaborou-se um guião para a intervenção e no qual constava uma apresentação da área da 

mediação e do papel do mediador, bem como  algumas questões que poderiam ser colocadas na 

reunião como: “Quais as características sociais, económicas, socioculturais, educacionais e 

comportamentais dos alunos que frequentam a escola?; Quais as necessidades da escola no 

âmbito da mediação?; Que tipo de trabalho seria do interesse da escola desenvolver no âmbito da 

mediação?; Que espaços seriam disponibilizados para o efeito?; Que alunos necessitam de 

intervenção no âmbito da mediação?; Que tradição tem a escola na oferta educativa no âmbito da 

mediação?”. Da reunião emergiu a prioridade de intervenção na escola com alunos do 1º ciclo 

pois foram relatados, pelos órgãos institucionais, casos de mau comportamento, linguagem 



9 

 

imprópria, recrutamento dos alunos para pequenos “gangues” de alunos mais velhos e 

brincadeiras agressivas. 

2.3.2.3.2.3.2.3. Identificação e avaliação de necessidades, motivações e expectativasIdentificação e avaliação de necessidades, motivações e expectativasIdentificação e avaliação de necessidades, motivações e expectativasIdentificação e avaliação de necessidades, motivações e expectativas    

Com a finalidade de desenvolver um trabalho ajustado, estruturado e adequado às 

necessidades, interesses da instituição (a curto e longo prazo), bem como aos interesses pessoais 

e profissionais e ao tempo disponível para realizar a intervenção, procedeu-se à realização de um 

diagnóstico de necessidades antes de se iniciar a preparação da intervenção. Esta é uma fase 

fundamental para o desenho de uma intervenção pois como refere Zabalza (2001, p. 58) “torna-

se claro que, em educação, o tema das necessidades, que justificam ou dão corpo a um Programa 

instrutivo ou de desenvolvimento funcional, adquire uma importância fundamental”. Esta 

importância deve-se ao facto de ser possível, através do mesmo emergirem as principais 

problemáticas a ser trabalhadas e, começar a elaborar um plano de ação, onde vão sendo 

apontadas as estratégias de intervenção a realizar.  

O diagnóstico de necessidades contou com a auscultação dos principais informantes-chave, 

nomeadamente as professoras do 1º ano, a acompanhante de estágio, a coordenadora da APEE 

e os auxiliares da escola. Teve início em outubro de 2015 e fez uso de diferentes instrumentos de 

recolha de dados, designadamente a entrevista semiestruturada e a observação (livre e 

estruturada). Optou-se pela utilização de mais do que um instrumento porque cada um permite 

ter acesso a informações diferenciadas. A entrevista possibilita ouvir e explorar as informações 

e/ou ideias que o entrevistado fornece sobre determinado tema, podendo obter um maior número 

de informações e, ainda torna possível recolher outras que não estavam previstas no guião da 

entrevista, pelo facto de o entrevistador orientar a conversa, não impondo um determinado número 

de perguntas que pretende que sejam respondidas (Quivy & Campenhoudt, 2013, p. 191 e 192). 

Por outro lado, a observação, seja ela livre ou estruturada favorece a leitura do comportamento, 

linguagem, tipo de relacionamento interpessoal, ou outro aspeto a que o observador pretenda ver 

respondido. No caso de haver condições para a realização de uma observação em que o(s) 

sujeito(s) não se aperceba(m) da presença do observador, tal aspeto torna-se valioso pois, a 

veracidade das informações recolhidas é mais elevada, estando os observados a agir 

naturalmente, sem condicionantes impostas pela presença do observador (Günther, Elali & 

Pinheiro, 2004, p.4). Deste modo, através da utilização destes instrumentos de recolha de dados 
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é possível o cruzamento e triangulação dos dados e/ou informações obtidas, sendo possível 

compreender se as informações que os entrevistados deram são possíveis de observar (idem, p.5).  

Assim, tendo em consideração as necessidades que emergiram da reunião inicial na escola 

referente às turmas do 1º ano e, de modo a recolher informações mais detalhadas sobre os alunos 

elaborou-se um guião de entrevista para as duas professoras das turmas do 1º ano (cf. apêndice 

1). A realização das duas entrevistas ocorreu na sala em que as professoras dão aulas. No caso 

da professora da turma A, a entrevista realizou-se em novembro de 2015, e não foi gravada pois 

não teve o consentimento da professora. Por esse motivo, ao longo da entrevista foram recolhidas 

notas manuscritas das respostas às questões colocadas. A professora disponibilizou somente vinte 

minutos do seu tempo, pois estava no intervalo das aulas, o que fez com que as questões fossem 

respondidas com maior brevidade. No caso da professora da turma B, a entrevista ocorreu em 

novembro de 2015, tendo sido dado consentimento para a gravação áudio da entrevista, que 

posteriormente foi transcrita Em relação às diferenças na recolha das informações por meio das 

entrevistas Chizzotti (2001, p.58) salienta que “a transcrição das informações pode ser feita por 

meio de notas manuscritas, respeitando-se o vocabulário, o estilo das respostas e as eventuais 

contradições da fala, ou por meio de gravador ou vídeo, se não houver reticências do entrevistado”. 

Da análise das entrevistas emergiram diversos temas, nomeadamente os comportamentos 

dos alunos em sala-de-aula, a existência (ou não) de problemas de colegialidade, de concentração, 

de assiduidade e, também a identificação dos alunos que tinham comportamentos mais 

desajustados por desestabilizarem o bom funcionamento da aula ou por se encontravam 

socialmente isolados. Para além disso, nas entrevistas pretendeu-se, também, obter informações 

sobre o tipo de estratégias utilizadas pelas professoras quando surgiam algumas problemáticas 

relacionadas com conversas paralelas entre os alunos, falta de colegialidade, isolamento em 

contexto de sala de aula.  

A partir dos dados recolhidos foi possível elaborar uma grelha de observação em que o 

principal objetivo passava por observar no recreio as relações interpessoais, os comportamentos 

e atitudes entre alunos e, dos alunos com os auxiliares. Em particular, foram observados os alunos 

do 1º ano. Tal como já foi referido, a observação foi efetuada no recreio da escola por se tratar de 

um local em que os alunos têm atitudes mais espontâneas. Neste espaço tem-se acesso a uma 

multiplicidade de informações designadamente que tipo de relações de pares são construídas, que 

competências de entreajuda, cooperação e trabalho em equipa evidenciam. A interação no recreio 

pode ser considerada livre no sentido em que as crianças não têm regras estipuladas pelas quais 
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têm de reger a sua interação, os seus comportamentos são espontâneos e, por isso a observação 

é a grande aproximação à realidade. Estes aspetos são evidenciados por Maher e Zins (1989, p. 

203) quando mencionam que “a avaliação do comportamento infantil ou adolescente no seu 

ambiente natural (na aula, no terreno de jogo, etc.) é o método ecologicamente mais válido para 

avaliar as habilidades sociais do sujeito”.  

De modo a observar as crianças no espaço do receio, e dado que este é bastante amplo, a 

observadora colocou-se nos cantos disponíveis no mesmo e ia-se aproximando dos alunos que 

queria observar, de modo a ser possível ouvir as suas conversas e os modos de interação. Claro 

que por ser uma presença nova na escola, algumas crianças procuraram nos primeiros dias tentar 

perceber o que estava a fazer. Apesar disto a observação não ficou comprometida pois as crianças 

não ficaram de forma alguma inibidas pela presença da observadora, a qual foi ignorada pelas 

crianças no final dos primeiros dias de observação no recreio. Ao longo da observação os registos 

resultantes desta foram apontados na folha de observação que tinha elaborado previamente (cf. 

apêndice 2). Aliada a esta observação procedeu-se também à observação livre de todos os alunos 

do 1ºciclo, para que fosse possível compreender que caraterísticas tinham estes alunos e, se 

existiam ou não problemas no relacionamento entre os mesmos. Assim, nos dias 30 de outubro 

de 2015, 02 de novembro de 2015 e 12 de novembro de 2015, foi realizada a observação destes 

alunos no polivalente, localizado no interior da escola, pois as condições atmosféricas não eram 

as melhores e, os alunos nesses dias permaneciam dentro da escola.  

Contudo, de modo a fazer uma síntese da relação entre os instrumentos de recolha de 

dados, os objetivos e os princípios éticos subjacentes a cada instrumento, apresenta-se abaixo o 

quadroquadroquadroquadro1.1.1.1.   
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Quadro 1: Quadro 1: Quadro 1: Quadro 1: Relação entre os instrumentos de recolha de dados utilizados, os objetivos e os princípios 

subjacentes a cada instrumento    

 

Instrumento de Instrumento de Instrumento de Instrumento de 

recolha de dadosrecolha de dadosrecolha de dadosrecolha de dados 

Objetivo(s)Objetivo(s)Objetivo(s)Objetivo(s) Princípios éticos subjacentesPrincípios éticos subjacentesPrincípios éticos subjacentesPrincípios éticos subjacentes 

Entrevista Entrevista Entrevista Entrevista 

(semiestruturada)(semiestruturada)(semiestruturada)(semiestruturada)    

� Auscultar as professoras do 1ºano 

quanto aos comportamentos, atitudes 

dos alunos e principais problemáticas, 

dentro e fora da sala-de-aula; 

� Compreender que estratégias são 

utilizadas pelas professoras do 1ºano 

quando surgem problemáticas como o 

isolamento, a agressividade e a 

criticidade entre os alunos; 

� Sinalização de alguns alunos para 

acompanhamento no Gabinete de 

Mediação. 

� Confidencialidade das 

entrevistadas; 

� Consentimento para 

gravação das entrevistas; 

� Transcrição fidedigna das 

entrevistas; 

 

 

Observação Observação Observação Observação     � Compreender os tipos de interações 

entre os alunos (violência física ou verbal 

e expressão de afetos) do 1º ano; 

� Identificar quais os alunos do 1º ano com 

comportamentos desajustados ex.: por 

se e/ou isolarem ou agredirem os 

colegas;  

� Caracterizar interações entre os alunos 

do 1º ciclo no recreio; 

� Caraterizar o tipo de comportamento dos 

alunos do 1ºano em relação aos 

auxiliares da escola. 

� Confidencialidade dos 

sujeitos observados; 

� Pedido de permissão para 

observação dos sujeitos; 

 

 

 

A análise dos dados recolhidos com base nas entrevistas realizadas à professora da turma 

A e da turma B permitiram identificar alguns problemas, nomeadamente: Um dos alunos não 
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manifestava comportamentos de pudor, mostrando os órgãos genitais aos colegas sem razão 

aparente, alguns apresentavam dificuldades de concentração mesmo em pequenos intervalos de 

tempo, pouca maturidade para iniciar o 1ºano, alguns alunos eram pouco assíduos, outros 

isolavam-se, não interagindo com os pares e, outros ainda revelavam falta de colegialidade. Estas 

informações foram complementadas com conversas informais com a coordenadora da APEE que, 

considerou pertinente a intervenção de uma mediação de resolução de conflitos e preventiva 

abarcada pela mediação socioeducativa.  

Ainda tendo em consideração as problemáticas que emergiram ao longo das entrevistas 

com as professoras das duas turmas, pretendeu-se, tal como mencionado anteriormente, 

compreender que estratégias eram utilizadas para colmatar esses problemas. Tanto pela 

professora da turma A como pela professora da turma B a única estratégia apontada foi a mudança 

de lugar do(a) aluno(a) em contexto de sala de aula.  

Através da observação não-participada aos alunos do 1ºano foi possível comprovar a 

existência destas problemáticas e sinalizar alguns alunos. Esta observação livre permitiu ainda 

constatar a existência de alguma agressividade nas brincadeiras entre os alunos, alguns casos de 

violência verbal e física. Mediante estas problemáticas para além de uma intervenção junto dos 

alunos do 1ºano, considerou-se importante que todos os alunos do 1ºciclo tivessem a oportunidade 

de ter um serviço de mediação que estivesse ao seu dispor utilizando-o sempre que considerassem 

oportuno e justificado. Assim, foi considerado pertinente a criação de um espaço de mediação. 

Em suma, a partir do diagnóstico de necessidades efetuado optou-se por atender às 

seguintes necessidades identificadas: comportamentos desajustados em contexto de sala de aula, 

agressividade (autocontrolo) e falta de concentração. De referir que, o caso do aluno que 

apresentava comportamentos de pudor não pôde ser alvo de intervenção porque pouco tempo 

depois mudou de escola.  
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CAPITULO IIICAPITULO IIICAPITULO IIICAPITULO III    

3.3.3.3. Enquadramento Teórico da Problemática de EstágioEnquadramento Teórico da Problemática de EstágioEnquadramento Teórico da Problemática de EstágioEnquadramento Teórico da Problemática de Estágio    

3.1.3.1.3.1.3.1.     Mediação: conceito e especificidades Mediação: conceito e especificidades Mediação: conceito e especificidades Mediação: conceito e especificidades     

O conceito de mediação tem sido alvo de evoluções constantes, tendo ganho forma nos 

contextos e junto das outras áreas já bastante (re)conhecidas. Assim, no presente trabalho 

assume-se que a mediação é uma área que faz uso de uma multiplicidade de práticas sendo 

“fundamentalmente educativa, pois o objetivo essencial é proporcionar uma sequência de 

aprendizagem alternativa” (Silva et al. (2010, p.120). No entanto, este conceito de mediação nem 

sempre foi aceite, resultando de uma evolução.  Por exemplo, Parkinson (2008) afirma que na 

mediação “duas ou mais partes em litígio são ajudadas por uma ou mais terceiras partes 

imparciais (mediadores) com o fim de comunicarem entre elas e de chegarem à sua própria 

solução mutuamente aceite, acerca da forma como resolver os problemas em disputa” (Parkinson, 

2008, p.16). Assim, entende-se que o mediador é encarado como um facilitador e proporcionador 

de pontes entre os intervenientes no processo. Defensora de uma perspetiva contemporânea, 

Torremorell (2008, p.77) assume à mediação um novo significado como uma cultura de mudança 

social, na qual defende que a mediação contribui para “melhorar a qualidade das relações 

humanas, uma vez que facilitam a elaboração e compreensão dos encontros, convertendo-os em 

momentos vividos e não em simples informações sobrepostas”. Não tendo uma sequência de 

aprendizagens que devem ser respeitadas, uma estruturação exata dos conteúdos a ser abordados 

ou trabalhados, é esta a flexibilidade, abrangência e novidade que a mediação proporciona. A 

mediação constitui uma área que pode servir como motor para a transformação de contextos e de 

diversas entidades pois proporciona aos intervenientes a sua capacitação e práticas de reflexão 

que permitem consciencializar-se de comportamentos, ideais e/ou aspetos que podem ser 

melhorados no seio da instituição. A mediação é capaz de abarcar, aceitando, a pluralidade e as 

diferentes perspetivas ou versões dos intervenientes proporcionando e/ou trabalhando para a 

participação democrática assente na livre tomada de decisões e no estabelecimento de 

compromissos. Para que tal seja possível, é necessário tempo, disponibilidade, 

(co)responsabilidade e exige a implicação das partes. São estes aspetos que a tornam também, 

complexa o que, infelizmente, leva a que, muitas vezes, as pessoas prefiram recorrer a uma via 

mais rápida e radical, como o litígio, deixando de conhecer a riqueza e potencialidades desta 

prática, não só para a resolução do conflito como também para o crescimento pessoal e social 
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que poderá proporcionar. Geradora deste crescimento pessoal e profissional encontra-se também 

associada a mediação socioeducativa. A mediação socioeducativa constitui-se como uma das 

vertentes da mediação que se apresenta diretamente ligada às dimensões social e educativa, 

sendo que a ação incide na resolução e/ou prevenção de conflitos e reconciliação humana. Sendo 

esta a modalidade central neste estudo e, adotando uma definição clara e resumida por Freire 

(2009, p. 43) na qual menciona que a “mediação socio-educativa que se circunscreve ao uso da 

mediação em contextos educativos, considerados numa perspetiva sistémica, ou seja, na 

mediação das relações pessoais e grupais no interior das escolas, bem como na mediação das 

relações entre estas, as famílias e a comunidade em geral”. Todo este processo e trabalho 

articulado entre estes vários grupos só é possível com a estruturação de uma metodologia 

participativa, assente na tomada de decisões pelos próprios intervenientes, na reflexão e 

pensamento crítico, aliados a um processo comunicacional que torne possível a compreensão 

mútua. Desta forma, a mediação socioeducativa contribui para a responsabilidade individual e 

colectiva, para a cidadania para a participação cívica e para a inclusão (Martins e Viana, 2013, p. 

182).Neste tipo de mediação, o papel do mediador “consiste em criar as condições processuais 

para permitir uma boa comunicação orientada para a intercompreensão” (Silva & Moreira, 2009, 

p. 32), já que “a mediação baseia-se na reaproximação pelas partes do poder de gerir os seus 

conflitos, limitando-se a intervenção do mediador a favorecer a comunicação entre elas (ibidem 

).Torna-se então, importante destacar que a mediação socioeducativa é bastante abrangente e 

polivalente pela possibilidade de intervir em variados contextos e com vários públicos-alvo, algo 

semelhante à essência da mediação, já que se torna importante fazer a distinção e, consequente 

“superação da mediação como simples técnica e encará-la como um novo modo de regulação 

social que excede largamente o da gestão de conflitos” (idem, p. 34). 

Por se tratar de uma modalidade de mediação tão polivalente e assente em princípios d 

(trans)formação dos sujeitos através deles próprios, pela possibilidade de momentos de 

construção reflexiva, indagadora e/ou introspetiva pode-se afirmar que este tipo de mediação é 

consistente com o paradigma construtivista. Isto porque “para os construtivistas a aprendizagem 

é um processo activo de construir, não adquirir conhecimento e o objectivo do processo instrutivo 

é ajudar a essa construção, não transmitir conhecimento” (Coutinho, 2005, p. 1). Desta afirmação 

consegue compreender-se a semelhança com o mediador socioeducativo pois surge como um 

facilitador do processo, fazendo a ponte entre os intervenientes, de forma a que possam refletir 

sobre as práticas, aprendam e se (trans)formem. De modo mais minucioso podemos apontar o 
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construtivismo social como o mais adequado ao tipo de mediação aqui refletida, no qual o 

mediador desempenha o papel de orientador/guia na construção do conhecimento, cabendo ao 

aluno a função de procura e evolução do seu conhecimento (Bidarra & Festas, 2005, p. 182). 

3.2.3.2.3.2.3.2.     Mediação preventiva e de resolução de conflitosMediação preventiva e de resolução de conflitosMediação preventiva e de resolução de conflitosMediação preventiva e de resolução de conflitos    

A mediação tem ganho maior expressão e conhecimento enquanto estratégia para a 

prevenção de comportamentos e situações de conflito, na medida em que “se constitui uma forma 

de resolução de conflitos juridicamente enquadrada (…) em que as partes, por sua livre vontade e 

através de uma activa participação directa, são auxiliadas por um mediador a encontrar uma 

solução negociada e amigável para o seu problema ou conflito” (Campos, 2009, p.179). 

Por seu turno, a mediação explora também o domínio preventivo e, consequentemente 

formativo pois, permitem às partes do processo de mediação uma maior envolvência e 

capacitação, proporcionadas pelos encontros de mediação, o que futuramente lhes possibilita 

possuir um outro olhar em relação a novas situações que possam eventualmente surgir 

(Torremorell, 2008, p. 38). 

Para além disso, “abordar o conflito numa perspetiva positiva e formadora fomentando a 

auto-estima, o empowerment e a responsabilidade social” (Silva et al., 2010, p. 15) são aspetos 

essenciais a ter em consideração aquando do início de um processo de mediação. A capacitação 

dos intervenientes ao longo do processo de mediação é deveras um fator bastante importante. 

Esta capacitação deve assentar, essencialmente nos seguintes aspetos: compreensão mútua, 

empatia (colocar-se no lugar do outro), comunicar e saber ouvir, compreender os interesses e as 

ideias do seu opositor e expressar emoções.  

Por sua vez, as metodologias utilizadas em mediação são diferentes e diversificadas 

dependendo do problema/questão em causa. No entanto, independentemente do tipo de 

metodologia adotado pretende-se que qualquer processo de mediação seja “assente numa 

metodologia que incide na relação cooperativa e em que se privilegiam a construção de soluções 

conjuntas, mutuamente satisfatórias para as partes em conflito, procurando que ambas saiam 

vencedoras” (ibidem), isto numa perspetiva de ganhador-ganhador, uma das principais 

caraterísticas de qualquer processo de mediação.  

Neste sentido, “a mediação é muito mais do que uma técnica alternativa de resolução de 

conflitos, constituindo uma modalidade de regulação social, promotora da emancipação e da 

coesão social” (idem, p. 120). 
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3.3.3.3.3.3.3.3. AlgunAlgunAlgunAlguns estudos e intervenções no âmbito da mediação socioeducativa em ambiente s estudos e intervenções no âmbito da mediação socioeducativa em ambiente s estudos e intervenções no âmbito da mediação socioeducativa em ambiente s estudos e intervenções no âmbito da mediação socioeducativa em ambiente 

escolarescolarescolarescolar    

Uma análise de projetos e/ou experiências semelhantes à relatada neste relatório a partir 

do repositorium da Universidade do Minho, permite constatar que a maioria incide na mediação 

socioeducativa em contexto escolar e uma minoria em outras modalidades de mediação em 

contextos de educação não-formal ou informal. Nestes trabalhos existe uma grande afluência à 

construção de gabinetes de mediação ou intervenção nos já existentes GAAF (Gabinete de Apoio 

ao Aluno e à Família), como é o caso do projeto de intervenção de Cunha (2014) e Silva (2014). 

Estes trabalhos têm como principal enfoque a mediação socioeducativa posta em prática através 

da mediação preventiva e resolutiva, numa perspetiva de desenvolvimento de competências 

pessoais, sociais e de resolução de conflitos e o acompanhamento de casos individuais e resolução 

de conflitos entre os alunos, respetivamente. A intervenção de Silva (2014) aliou ainda a 

constituição de alunos mediadores através de uma formação de mediadores de pares, em que 

objetivo primordial era dotar os alunos de ferramentas na resolução de conflitos, para que 

futuramente pudessem atuar como mediadores informais nas situações-problema dos seus 

colegas.  

É de salientar que ambas as intervenções, apesar dos seus contratempos, naturais em 

qualquer projeto, conseguiram alcançar os objetivos que tinham sido traçados inicialmente. A 

propósito Cunha (2014, p. 91) refere que conseguiu dar a conhecer a mediação perante o público-

alvo e o contexto em si.  E, ainda relativamente ao impacto das atividades realizadas considera 

que os resultados das atividades desenvolvidas foram notórios. A divulgação e sensibilização 

realizadas junto dos professores e alunos proporcionou um maior conhecimento pela mediação e, 

consequentemente a sua cativação perante o projeto desenvolvido. Para além disto a autora 

considera que seria necessário a continuidade do trabalho desenvolvido, onde compara a 

intervenção a uma semente que foi lançada e que necessita de ser regada para que a planta que 

cresceu não seque. Esta ideia de continuidade, num contexto em que a mediação é uma novidade, 

é bastante importante pois, só a continuidade poderá levar à mudança e (trans)formação efetivas. 

Além destes, foi possível conhecer outros estudos no âmbito da mediação em contexto 

escolar como é o caso de Domingues (2014), Fernandes (2012) e Alves (2011). Nos estudos 

desenvolvidos por Domingues (2014) e Alves (2011) os seus trabalhos incidiram sobre uma 

formação em mediação, mais concretamente em mediação de pares, para colmatar a indisciplina 

dos alunos e os conflitos existentes entre os mesmos. Nesta formação foram abordados vários 
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temas que foram explorados de forma a criar uma consciência crítica nas ações dos próprios. Por 

sua vez, desenvolveram-se outras competências importantes para as relações interpessoais. Já o 

trabalho elaborado por Fernandes (2012) teve como principal foco o binómio escola-família o que 

segundo (Fernandes, 2012, p. 87) ”permitiu alcançar momentos e espaços de reflexão sobre a 

relação escola-família, motivando a um maior entendimento desta relação e da sua importância”. 

Contudo, apesar de serem trabalhos com intervenções diferenciadas, tanto pelas atividades 

desenvolvidas como pelas estratégias de intervenção, convergem para um bem-comum a 

mediação, mais concretamente a mediação socioeducativa.  

Por último, é de reforçar que todos as estratégias utilizadas, nos trabalhos referidos, 

estavam sustentadas pela construção/criação de um Gabinete de Mediação ou um GAAF. Estas 

estruturas são muito pertinentes pois surgem como 

    

uma plataforma de desenvolvimento de uma ação interventiva que se pretende centrífuga: 
desde o fenómeno ao contexto, promovendo a resolução, reconciliação e reconstrução de 
situações de conflito, a prevenção da sua reincidência ou da sua escalada, e, 
concomitantemente, a promoção da convivência escolar; do individuo para o contexto, pela 
participação dos sujeitos em processos educativos e formativos de mediação, espera-se uma 
pressão positiva destes indivíduos junto dos demais, assumindo-se embaixadores de uma 
cultura de colaboração; e do individuo para a estrutura, na medida em que a aprendizagem 
individual permita a criação e agilização de novas ações organizativas que possibilitem à Escola 
melhorar os dispositivos e procedimentos de gestão de conflitos e das relações interpessoais 
(Pinto da Costa, Seijo & Martins, 2016, p. 108).  

3.4.3.4.3.4.3.4. Mediação em Mediação em Mediação em Mediação em competências competências competências competências pessoais e sociaispessoais e sociaispessoais e sociaispessoais e sociais    

Intimamente ligada à mediação socioeducativa estão o desenvolvimento das competências 

pessoais e sociais nos intervenientes dos processos de mediação. Por se tratar de uma 

componente fundamental nos processos de mediação independentemente do contexto ou do 

público-alvo.  

O desenvolvimento de um trabalho no âmbito da mediação em competências pessoais e 

sociais proporcionam a reflexão em torno de temáticas importantes, tais como construir relações 

interpessoais saudáveis, compreender a diversidade cultural e social, como fazer a gestão das 

emoções, entre outras temáticas e/ou problemáticas que estão em voga na sociedade atual. 

Essencialmente, a intervenção nesta e noutras problemáticas constituem-se como um fator crucial 

para a capacitação dos intervenientes, processo-chave para o seu autoconhecimento e 

conhecimento dos outros. Reforçando esta ideia da importância das relações interpessoais 

saudáveis, Lopes, et al. (2006, p.32) afirma que “as competências de compreensão interpessoal 
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parecem estar relacionadas com a aceitação social, nomeadamente no grupo de pares, sendo de 

realçar a importância das interações frequentes e bem sucedidas com os pares, as quais parecem 

constituir factores determinantes no desenvolvimento das competências sócio-cognitivas do 

indivíduo”. 

Ainda, Silva el at. (2010, p. 121) mencionam como fator fundamental para uma boa relação 

entre a escola, a comunidade e a família, a comunicação e a importância do desenvolvimento de 

competências comunicacionais e a união de forças entre estas três instâncias, que podemos ver 

refletida na seguinte citação 

 

“As potencialidades da mediação para facilitar a ligação entre a escola, a família e a comunidade 
centram-se na valorização da comunicação com vista ao (r)estabelecimento das relações e interações 
inexistentes ou fragilizadas, à aceitação e assumpção das diferenças, trabalhando no sentido do 
desenvolvimento de competências sociocomunicacionais e sinergias mútuas”. 

 

Assim, o trabalho em habilidades pessoais e sociais são transversais a qualquer público-

alvo e a qualquer contexto por estarem intrinsecamente ligadas á área da mediação no geral e à 

modalidade da mediação socioeducativa em particular, preocupando-se em específico com as 

dimensões social e educativa.  
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CAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IV    

4.4.4.4. Enquadramento Metodológico do EstágioEnquadramento Metodológico do EstágioEnquadramento Metodológico do EstágioEnquadramento Metodológico do Estágio    

4.1.4.1.4.1.4.1. Apresentação e fundamentaçApresentação e fundamentaçApresentação e fundamentaçApresentação e fundamentação da metodologia de intervençãoão da metodologia de intervençãoão da metodologia de intervençãoão da metodologia de intervenção----investigaçãoinvestigaçãoinvestigaçãoinvestigação    

No que se refere às opções metodológicas de intervenção e de investigação, o trabalho teve 

como bases de intervenção o paradigma construtivista e desenvolveu-se segundo um binómio 

entre a teoria e a prática em constante diálogo, isto é, centrado na investigação-ação (IA), que visa 

estudar o que existe e compreender para depois agir, é um tipo de metodologia que possibilita dar 

voz ativa aos atores do projeto, tendo, assim, uma componente democrática.  

Atendendo à natureza do projeto, nomeadamente do caráter prático desenvolvido num 

contexto real de trabalho, aliado à(s) teoria(s) existente(s) sobre o tipo de trabalho em questão, 

esta metodologia foi considerada a mais adequada. Ao adotar este tipo de metodologia a 

investigação foi desenvolvida em constante ação, o que levou a investigadora a agir de forma ativa 

e reflexiva. A IA é uma metodologia que partilha com a mediação algumas das suas caraterísticas 

mais predominantes, uma vez que apela à participação ativa dos atores, ao pensamento crítico e 

construtivo, à corresponsabilização, à reformulação de posições e à reflexividade. É uma atividade 

que pretende a transformação através da ação humana, implicando diálogo, compromisso, para 

além de dar voz ativa aos intervenientes, que por sua vez implica o comprometimento e a sua 

implicação no processo. Desta forma, a IA é entendida por Kemmis e McTaggart (1992, p. 9) 

como “uma forma de indagação introspetiva coletiva empreendida pelos participantes em 

situações sociais com o objetivo de melhorar a racionalidade e a justiça das suas práticas 

educativas ou sociais, assim como a compreensão dessas práticas e das situações em que estas 

têm lugar”. A IA não parte da teoria para a prática pois é desenvolvida a partir do contexto local, 

significando isto que teoria e prática estão em constante diálogo, não sabemos por isso quando 

começa uma e acaba a outra.  

Desta forma, Lessard-Hébert (1996, p.15) resume de forma clara o processo de 

investigação-ação referindo que  

Processo de investigação ação como um processo em espiral – “O termo ciclo é utilizado no 
sentido de um conjunto ordenado de fases que, uma vez completadas, podem ser retomadas 
para servirem de estrutura à planificação, à realização e à avaliação de um segundo projeto, 
e assim sucessivamente. (…) A aprendizagem do procedimento faz-se principalmente através 
da experimentação. Neste sentido, trata-se de uma formação em investigação-ação pela 
prática de uma investigação-ação”. 
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Relembrando que o trabalho teve por base o domínio construtivista, que entende os 

indivíduos como construtores e planeadores do seu próprio conhecimento, compreende-se que, à 

semelhança do que acontece na mediação, os atores/intervenientes são e estão implicados no 

processo, isto é, são eles os autores das soluções e, apesar de existir um guia, o mediador, que 

com as ferramentas certas e as dinâmicas adequadas, os conduz para o alcance dos objetivos 

individuais e coletivos, é necessário e fundamental o trabalho individual e a construção de 

competências ao longo do processo, estando desta forma em conformidade com os princípios do 

construtivismo. 

4.2.4.2.4.2.4.2. Identificação dos recursos mobilizados e das limitações do processoIdentificação dos recursos mobilizados e das limitações do processoIdentificação dos recursos mobilizados e das limitações do processoIdentificação dos recursos mobilizados e das limitações do processo    

A elaboração e conceção de um projeto, independentemente da sua área de atuação 

pressupõe a mobilização de recursos de vária ordem que devem ser tidos em conta aquando da 

planificação do projeto. É necessário ter em atenção os recursos que serão precisos para o 

desenvolvimento das atividades pois não adianta pensar e planear atividades bastante elaboradas 

quando, na prática, não poderão ser disponibilizados os recursos para que tal possa acontecer. 

Assim, quando ficou decidida a construção de um espaço destinado à mediação, imediatamente 

a coordenadora da escola disponibilizou um espaço. No entanto, como o espaço em questão não 

era destinado somente à mediação, mas também a outras dinâmicas desenvolvidas na escola, 

optou-se pela escolha de outro mais adequado. A nova sala era mais pequena, acolhedora e, 

compreendeu-se que após a devida identificação da mesma através de um cartaz alusivo à 

mediação (cf. anexo 1), os alunos passaram a identifica-la como o Cantinho da Mediação, que era 

efetivamente o seu nome e o local onde poderiam encontrar a mediadora sempre que 

necessitassem. Apesar disto, a integração na escola foi bastante positiva pelo que a mediadora 

facilmente conseguiu chegar aos alunos, criando laços com eles, o que contribuiu em muito para 

essa integração positiva. 

 

    

    

    

    

    

    

    

    



23 

 

4.3.4.3.4.3.4.3. Técnicas e instrumentos de investigaçãoTécnicas e instrumentos de investigaçãoTécnicas e instrumentos de investigaçãoTécnicas e instrumentos de investigação----intervenção: do diagnósticointervenção: do diagnósticointervenção: do diagnósticointervenção: do diagnóstico    à avaliação do à avaliação do à avaliação do à avaliação do 

projetoprojetoprojetoprojeto    

4.3.1.4.3.1.4.3.1.4.3.1. Técnicas e instrumentos de recolha de dadosTécnicas e instrumentos de recolha de dadosTécnicas e instrumentos de recolha de dadosTécnicas e instrumentos de recolha de dados    

A recolha de dados iniciou-se com vista ao levantamento de necessidades, tendo sido 

usados os seguintes instrumentos: 1) Observação e 2) Entrevista semiestruturada. A razão para a 

sua escolha foi explanada no capítulo III.  

Com o intuito de avaliar o impacto da intervenção, foram usados os seguintes 

instrumentos:  

 

a) Observação.Observação.Observação.Observação.  Foi empregue ao longo da intervenção e revelou-se essencial para 

compreender como evoluía o comportamento das alunas acompanhadas no Gabinete de 

Mediação através das sessões de mediação individuais e também, numa fase posterior 

de modo participado nas sessões que desenvolvi de competências pessoais, sociais e de 

resolução de conflitos com uma turma do 1º ano em contexto de sala de aula. Nestes 

casos, a observação realizada foi de tipo livre onde foram observados: o comportamento 

dos alunos, a sua linguagem, as relações entre pares, e o empenho ao longo do 

desenvolvimento das atividades. Este instrumento de recolha de dados apresenta algumas 

vantagens e limitações, naturais a qualquer instrumento. Apesar das limitações que se 

podem prender com a grande concentração em aspetos que se querem observar e não 

serem percebidos outros aspetos tão ou mais importantes, naturalmente a observação 

incide “sobre os comportamentos dos atores, na medida em que manifestam sistemas de 

relações sociais” (Quivy & Campenhoudt, 2013, p.196) pois é através desta que são 

elaboradas leituras sobre pessoas. Reportando-nos para a observação livre, tal como o 

nome indica, pressupõe que não existam limites sobre os aspetos a observar, mas, apesar 

disto De Ketele e Roegiers (1999, p. 23 e 24) consideram que “até a observação dita livre 

comporta um objetivo: familiarizar-se com uma situação, observar um fenómeno sob um 

máximo de aspetos possíveis”.   

b) Notas de campo.Notas de campo.Notas de campo.Notas de campo. Estas foram registadas num caderno que acompanhou a mediadora ao 

longo de todo o estágio. Este instrumento permitiu registar anotações diárias que 

orientaram a ação e as tarefas que tinha de realizar. É de salientar que todas as notas 
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estão datadas e, algumas têm o registo da hora em que foram realizadas e em que local 

(por ex: quando foi realizada a observação direta não participada a todos os alunos da 

escola). Este instrumento revelou-se bastante valioso, em relação às informações que 

continha, pois permitia complementar as informações recolhidas por meio de outros 

instrumentos.  

c) Diários de bordo. Diários de bordo. Diários de bordo. Diários de bordo. Este documento complementava a planificação anteriormente 

apresentada e, eram preenchidos após as sessões do espaço CAPACITA-TE (designação 

das sessões desenvolvidas em contexto de sala de aula) e as sessões de mediação 

individuais desenvolvidas com duas alunas, que ocorriam no Cantinho da Mediação. Foi 

criado um layout em formato digital, de preenchimento e leitura fáceis (cf. apêndice 3).    A 

utilização deste documento ao longo dos meses de práticas profissionais foi crucial pois 

auxiliou bastante na perceção da evolução da mediadora, na autoconsciência das 

melhorias de agir/intervir, nas suas posições e práticas. O documento, disposto em 

tabela, era sustentado por duas dimensões principais de escrita livre: relato da sessão e 

observações. A dimensão relativa aos relatos da sessão tinha uma importância bastante 

elevada pois era neste espaço onde eram descritos não só as potencialidades, mas 

também os constrangimentos da sessão. O ponto relativo às observações era de 

preenchimento facultativo já que nem sempre existiam aspetos a registar. É de salientar 

que a utilização deste instrumento não tinha como objetivo somente a descrição das 

atividades realizadas, mas, também as observações que iam sendo realizadas, as 

angustias, expressões, comentários e respostas às questões elaboradas e, as ações 

positivas e negativas dos alunos em relação às atividades e aos comportamentos. 

Considera-se que só assim o diário de bordo tem o efeito desejado, que se prendia com 

a adoção de uma reflexão aprofundada sobre as sessões, tanto grupais como individuais, 

para a autoconscencialização dos aspetos a melhorar em relação às práticas enquanto 

profissional e, no desenvolvimento das atividades em si. 

d) Autoavaliação dos intervenientes no espaço CAPACITAAutoavaliação dos intervenientes no espaço CAPACITAAutoavaliação dos intervenientes no espaço CAPACITAAutoavaliação dos intervenientes no espaço CAPACITA----TE.TE.TE.TE. Este instrumento foi criado com 

a intenção de autoavaliar as sessões desenvolvidas no espaço CAPACITA-TE: Sessões de 

desenvolvimento de competências pessoais e sociais. Este documento permitia que ao 

longo do tempo em que as sessões foram decorrendo ter noção da evolução das 

competências que os alunos foram desenvolvendo e, de que forma os temas abordados 

nas sessões estavam a ser compreendidos pelos mesmos (cf. apêndice 4). O 
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preenchimento deste instrumento estava previsto ser realizado em todas as sessões, mas, 

tal não foi possível acontecer em duas sessões, por motivos alheios. O documento era 

composto por um conjunto de questões a que os alunos deveriam responder consoante a 

escala (sempre, às vezes, nunca ou não sei) representadas por uma carinha, para que 

fosse mais fácil para os alunos identificar qual o local correto para colocarem a cruz. À 

medida que as sessões iam acontecendo o documento era preparado previamente, de 

modo a alterar as perguntas consoante o tema/problemática em foco. 

e) Autoavaliação das sessões de mediação individuais. Autoavaliação das sessões de mediação individuais. Autoavaliação das sessões de mediação individuais. Autoavaliação das sessões de mediação individuais. No âmbito das sessões de mediação 

desenvolvidas individualmente no Cantinho da Mediação, nomeadamente de uma aluna 

identificada como aluno, foi construída uma tabela intitulada “como correu o teu dia?” (cf. 

apêndice 5) na qual estavam identificadas os datas durante os meses em que ocorreu o 

seu acompanhamento. Para que a aluna pudesse efetuar o seu preenchimento e, como 

ainda estava a aprender a ler optou-se por lhe fornecer em todas as sessões, três carinhas 

de cor verde, vermelha e amarela, que correspondiam respetivamente a bem, mal ou 

assim-assim. A aluna na data correspondente à sessão de mediação deveria colar a cara 

que considerasse mais adequada tendo em conta os acontecimentos ocorridos, bons ou 

maus. Este instrumento proporcionou a monitorização da aluna em relação ao seu 

comportamento (motivo pelo qual a levou ao Cantinho da Mediação), compreendendo a 

sua evolução (ou não). Para além disso, possibilitou (re)formular estratégias quando foi 

considerado que os resultados das sessões não estavam a ser os esperados. Este caso 

irá ser retratado de forma exaustiva no capítulo V- Apresentação e Discussão do Processo 

de Intervenção-Investigação. 

4.4.4.4.4.4.4.4.     Questões de Investigação/IntervençãoQuestões de Investigação/IntervençãoQuestões de Investigação/IntervençãoQuestões de Investigação/Intervenção    

Para compreender de que forma a intervenção teve ou não impacto nos intervenientes, 

toma-se como referência os seguintes problemas de investigação/intervenção:  

a)  Em que medida o gabinete de mediação contribuiu para resolver situações-problema? 

b) Como se envolveram os alunos em atividades de mediação preventiva? 

c) Qual o impacto das atividades de mediação preventiva nos alunos do 1º ano? 

No capítulo VII faz-se uma análise e reflexão aprofundada em torno destas questões. 
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CAPITULO VCAPITULO VCAPITULO VCAPITULO V    

5.5.5.5. Apresentação e Discussão do Processo de Intervenção/InvestigaçãoApresentação e Discussão do Processo de Intervenção/InvestigaçãoApresentação e Discussão do Processo de Intervenção/InvestigaçãoApresentação e Discussão do Processo de Intervenção/Investigação    

5.1.5.1.5.1.5.1. Gabinete de Mediação: O Cantinho da MediaçãoGabinete de Mediação: O Cantinho da MediaçãoGabinete de Mediação: O Cantinho da MediaçãoGabinete de Mediação: O Cantinho da Mediação    

5.1.1.5.1.1.5.1.1.5.1.1. A criação do Cantinho da MediaçãoA criação do Cantinho da MediaçãoA criação do Cantinho da MediaçãoA criação do Cantinho da Mediação    

O Cantinho da Mediação foi um dos espaços criados na escola no âmbito da intervenção 

em mediação. Este espaço, habitualmente designado por gabinete de mediação, pretendeu 

colmatar a necessidade de ser trabalha a mediação de conflitos numa vertente resolutiva. Este 

espaço foi pensado e construído para utilização dos alunos, pois era importante conceber um local 

promotor do diálogo em que se garantissem práticas de áreas de mediação diversificadas (como 

a resolução de conflitos) e apropriadas ao meio escolar em foco. Foi definido, com o auxílio da 

coordenadora da APEE e da acompanhante de estágio, um horário (flexível consoante os horários 

dos alunos) em que o gabinete estava aberto aos elementos constituintes da escola. No entanto, 

este encontrava-se aberto fora do horário estabelecido sempre para responder às necessidades 

dos alunos. Assim, sempre que um(a) aluno(a) não conseguia ir ao gabinete no horário 

estabelecido, a mediadora combinava com ele(a) um horário que fosse mais apropriado.  

O Cantinho da Mediação tinha também como objetivo dar resposta alternativa aos 

castigos/punições aplicados aos alunos pelos professores e auxiliares como resultado do seu 

comportamento. Assim, foi combinado com estes profissionais que estes poderiam sinalizar casos 

suscetíveis de uma intervenção mais especializada (mau comportamento, dificuldades de 

comunicação e relacionamento interpessoal, isolamento, resultados escolares insatisfatórios, etc), 

os quais seriam posteriormente tratados no cantinho da mediação.   

No que diz respeito à constituição do espaço, o Cantinho da Mediação estava disposto de 

uma mesa redonda que promovia o contacto visual entre as partes e a comunicação, o que por 

sua vez não estabelecia uma hierarquia vertical entre mediador-mediados, cadeiras, armários e 

uma janela com vista para o recreio da escola. Para que fosse possível a identificação do espaço 

considerou-se importante atribuir-lhe um nome que fosse fácil de “ficar no ouvido”. Como era um 

dos principais objetivos a criação de um projeto em que os alunos se envolvessem realmente, 

considerou-se que seria algo importante que a atribuição do nome fosse dada pelos próprios 

alunos. A mediadora pensou antecipadamente em três nomes para o espaço (dado o elevado 

número de alunos, não seria possível atribuir-lhes esta tarefa e, para além disso alunos sem 
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nenhum contacto com a mediação, pelo que poderiam não associar conceitos de modo a elaborar 

um nome) e, num dia, durante a hora de almoço, reuniu com os alunos todos no recreio da escola, 

algo bastante informal, para não só se apresentar oficialmente, como também para dar a conhecer 

o seu projeto e o espaço de mediação que estava a ser criado na escola.  

No Cantinho da Mediação existiam algumas regras que tinham de ser cumpridas pelos 

participantes para que existisse um ambiente de cordialidade entre os intervenientes e a 

mediadora. As regras estabelecidas passavam pelo respeito, falar um de cada vez, não insultar os 

colegas, transmitir informações verdadeiras, ouvir os colegas e a mediadora, não fazer chacota 

dos colegas e falar de forma calma e pausada. Estas regras eram relatadas pela mediadora no 

início de cada sessão de mediação ou conversa, para que tomassem conhecimento e, desta forma 

as pudessem cumprir. As mesmas foram pensadas e construídas pela mediadora, mas, é de 

salientar que em algumas situações os alunos iam frisando algumas, por exemplo levantar o dedo 

indicador para poder falar.  

Relativamente à frequência de utilização e procura do gabinete, nenhum profissional 

(auxiliar ou professor) procurou o Cantinho da Mediação de modo a encontrar estratégias para 

colmatar algum situação-problema que estivesse a ocorrer na sua sala-de-aula.  No entanto, no 

que se refere aos alunos, passaram pelo espaço 10 alunos (8 por livre iniciativa e 2 encaminhados 

pelas professoras do 1ºano). Os alunos que voluntariamente se dirigiam ao Cantinho da Mediação, 

eram dos 1º, 2º e 3º anos de escolaridade e relatavam pequenos conflitos que eram facilmente 

resolucionados pelos próprios intervenientes após uma conversa comigo. A partir das notas de 

campo e da sua reflexão, foi possível inferir a importância que este gabinete teve para estes alunos. 

Este foi o primeiro contacto que tiveram com a mediação o que poderá explicar a pouca afluência 

de alunos numa escola com tantos problemas. Quanto aos que procuraram o gabinete 

voluntariamente, estes espontaneamente comentaram que a presença de alguém na escola que 

os pudesse ouvir e ajudar na resolução dos conflitos e/ou desentendimentos que tinham com os 

colegas foi algo fundamental para eles.  

5.2.5.2.5.2.5.2. PanPanPanPanfletos de divulgação do Cantinho da Mediação fletos de divulgação do Cantinho da Mediação fletos de divulgação do Cantinho da Mediação fletos de divulgação do Cantinho da Mediação     

Foi elaborado um panfleto de divulgação do Cantinho da Mediação (cf. apêndice 6) a ser 

distribuído a todos os alunos do 1º ciclo. A elaboração deste panfleto teve como principal intuito 

dar a conhecer a existência de um novo serviço na escola que, estaria ao acesso de todos os 

alunos. Todo a informação contida no mesmo foi elaborada pela mediadora, mas, esta pôde contar 
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com a coordenadora da associação de pais, que melhor conhecia o contexto para a auxiliar no 

tipo de abordagem e no informação que deveria ter. Optou-se pela utilização de uma linguagem 

simples, direta e, que recorresse a exemplos para que fosse de fácil entendimento pelos pais das 

crianças.  

A este panfleto de divulgação foi anexado uma autorização de participação, a ser preenchida 

e assinada pelos pais. No caso de existirem alunos que necessitassem de acompanhamento no 

Cantinho da Mediação quer a nível individual e/ou grupal de resolução de alguma 

situação/problema ou na participação das sessões de desenvolvimento de competências, era 

necessária a autorização dos pais, por isso considerou-se pertinente e importante que os pais 

tomassem conhecimento e autorizassem (ou não). É de salientar que foram poucos os pais que 

não autorizaram a participação dos filhos. Assim, faz-se uma apreciação bastante positiva desta 

estratégia, apesar da mediadora não ter sido contactada por nenhum dos pais para mais 

explicações sobre o projeto ou auxílio em alguma situação, apesar de ter deixado o seu contacto 

no final do panfleto. 

A par da elaboração deste panfleto e, para relembrar os pais da existência do Cantinho da 

Mediação, na primeira reunião de pais do ano letivo escolar, ocorrida a 6 de janeiro de 2016 a 

mediadora elaborou um pequeno texto sobre o que era o Cantinho da Mediação e os seus objetivos 

e o que poderia ser trabalhado no mesmo. Em colaboração com a Acompanhante, que fez chegar 

o texto aos professores das turmas do 1º ao 4º ano na reunião leram o texto de apresentação do 

Cantinho da Mediação. Pelo feedback que a mediadora pôde obter junto dos mesmos, os pais dos 

alunos não fizeram perguntas, limitando-se a ouvir a informação que lhes foi transmitida. 

5.3.5.3.5.3.5.3. Espaço CAPACITAEspaço CAPACITAEspaço CAPACITAEspaço CAPACITA----TE: Sessões de desenvolvimento de competências pessoais, sociais e TE: Sessões de desenvolvimento de competências pessoais, sociais e TE: Sessões de desenvolvimento de competências pessoais, sociais e TE: Sessões de desenvolvimento de competências pessoais, sociais e 

de resolução de conflitode resolução de conflitode resolução de conflitode resolução de conflitos s s s ––––    Atividades desenvolvidas Atividades desenvolvidas Atividades desenvolvidas Atividades desenvolvidas     

O quadro 2 apresenta a estrutura global das atividades desenvolvidas com os alunos do 

1ºano em contexto de sala de aula.  
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Quadro 2Quadro 2Quadro 2Quadro 2: : : : Estrutura global das atividades desenvolvidas com os alunos do 1º ano  
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ATIVIDADE(S)ATIVIDADE(S)ATIVIDADE(S)ATIVIDADE(S)    OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS    TEMPO TEMPO TEMPO TEMPO 

(minutos)    

Reflexão inicialReflexão inicialReflexão inicialReflexão inicial    

� Exploração do vídeo 

“importância da 

cooperação”; 

 

� Exploração da atividade “O 

que faz um bom ouvinte?”. 

 

� Sensibilizar os alunos para a importância 

educativa do trabalho de grupo; 

� Promover um espaço de reflexão conjunta em 

torno da interpretação do vídeo orientado por 

questões colocadas pela mediadora; 

� Compreender quais as competências sociais 

essenciais para a realização de tarefas 

cooperativas;  

� Compreender a importância da atribuição de 

papéis aquando a realização de um trabalho 

de grupo, para o bom funcionamento do 

mesmo e, para o cumprimento dos objetivos 

propostos; 

� Promover a compreensão do que são 

conflitos, formas de lidar com eles, como 

colocar-se no lugar do outro e, respeito pelo 

outro; 

� Compreender qual a prevalência das 

estratégias adotadas pelos alunos em 

situações de conflito; 

� Compreender que os conflitos e/ou 

desentendimentos podem resultar em 

momentos positivos, uma vez que nos ajudam 

a compreender o ponto de vista do outro. 

60 min. 

Experimentação de papéis de Experimentação de papéis de Experimentação de papéis de Experimentação de papéis de 

aprendizagem cooperativaaprendizagem cooperativaaprendizagem cooperativaaprendizagem cooperativa    

� Apresentação dos papéis    

(Intermediário, secretário, 

porta-voz e verificador); 

 

� Pintura soprada dos 

crachás relativos aos 

papéis. 

    

60 min.  

O conflito O conflito O conflito O conflito     

� Leitura da história “Lili e os 

conflitos” de Gabriela 

Cunha; 

 

� Reflexão/Discussão da 

história com base nos 

papéis de aprendizagem 

cooperativa (Intermediário, 

secretário, porta-voz e 

verificador). 

    

 

60 min. 

Como resolverias o conflito?Como resolverias o conflito?Como resolverias o conflito?Como resolverias o conflito?    

� Apresentação, análise e 

discussão de situações de 

conflito; 

� Replicação dos papéis de 

aprendizagem cooperativa. 

60 min. 
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� Leitura da história “O Fofo, 

o Robas e o Chias” de Paulo 

Moreira; 

� Análise, discussão e 

reflexão em torno da 

mensagem da história. 

� Promover a construção de um espaço de 

reflexão em torno do conteúdo da história e 

interpretação da mesma;  

� Compreender que nem todos sentimos as 

situações e/ou as ações da mesma forma; 

� Explorar a temática das emoções com os 

alunos, transportando as vivências das 

personagens para as suas vivências pessoais. 

 

60 min. 
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� Apresentação e discussão 

de frases sobre problemas 

emocionais das 

personagens da história do 

Fofo, o Robas e o Chias; 

� Resolução dos problemas 

emocionais recorrendo ao 

afinador das emoções.  

� Promover a capacidade de alterar um estado 

emocional mau ou desajustado para um 

estado emocional adequado; 

� Refletir sobre melhores formas de olharmos 

para uma situação, tornando a situação que 

parece negativa em algo positivo. 

 

60 min. 
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� Mímica do 

sentimento/emoção 

representado no cartão; 

� Relato de uma situação real 

e vivenciada que evidencie o 

sentimento/emoção em 

análise. 

� Identificar sentimentos, estados ou emoções 

através da linguagem não-verbal; 

� Compreender os sentimentos do “outro” e 

situações relacionadas com as emoções e os 

estados (p. ex. Porque é que ele/outro agiu 

dessa forma? Quais os motivos que podemos 

identificar? Estão eles relacionados com 

sentimentos, estados e emoções?);  

� Relacionar a influência dos sentimentos na 

ocorrência de conflitos; 

� Promover a capacidade de ligar conceitos às 

experiências pessoais;  

� Desenvolver a capacidade de espírito crítico, 

reflexão, empatia e comunicação. 

60 min. 

 

O desenvolvimento das atividades, nas primeiras quatro sessões caraterizam-se, 

fundamentalmente pela assunção de papéis de aprendizagem cooperativa na exploração de várias 

temáticas que promovem a capacitação dos alunos, em contexto de grupo de trabalho.  

Começando por apresentar, num primeiro momento, as primeiras quatro intervenções, 

estas estão estruturadas em quatro fases, correspondendo a um conjunto de atividades 

                                                           
1 Atividade retirada de Cunha, S. M. S. (2014). Em diálogo: um espaço aberto à mediação. Relatório de Estágio, Universidade do Minho, Braga, 

Portugal. 
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sequenciais. Cada atividade teve a duração de 60 minutos e foram desenvolvidas em contexto de 

sala de aula, na presença da professora.  

Na primeira sessão correspondente à reflexão inicial o objetivo principal era sensibilizar os 

alunos para a importância educativa do trabalho de grupo, consciencializa-los para a natureza das 

tarefas de aprendizagem a executar e para o papel que se espera que assumam durante o 

processo. A operacionalização desta primeira sessão foi inspirada e algumas partes retiradas do 

trabalho de Vieira (2016) e consistiu na realização de três atividades: 1) exploração do vídeo “A 

importância da cooperação” 

(https://www.youtube.com/watch?v=NfBnh3hcst8&index=8&list=PLW7FN4xdk2uFWOYV4y8Fs5l5FU5UU

qJDt), realização da atividade “O que faz um bom ouvinte?” e 3) interpretação dos papéis de 

aprendizagem cooperativa a desempenhar pelos alunos (cf. apêndice 7).  

O vídeo “A importância da cooperação” está disponível online no Youtube. Nele são 

apresentados três grupos de animais diferentes que trabalham em conjunto para conseguir 

escapar dos seus predadores, sendo que cada grupo de animal encontra uma estratégia em 

conjunto para sobreviver. O facto de os protagonistas serem animais foi um aspeto a ter em conta 

por se constituir um tema de interesse para a maior parte das crianças. É um vídeo dinâmico e 

divertido, capaz de cativar a atenção das crianças.  

Após a visualização do vídeo, a sua exploração processou-se em duas fases: 

1º) Visualização do vídeo sem um guião orientador; 

2º) Interpretação do vídeo através do diálogo no grupo turma, orientada por questões 

colocadas pela mediadora. As questões colocadas foram as seguintes: 

 

�  Observamos vários animais. Quais foram? 

�  Qual é o(a) menino(a) que nos vai contar o que aconteceu com os pinguins? 

�  E com as formigas? O que se passou? 

�  E agora qual é o(a) menino(a) que nos vai contar o que aconteceu com os caranguejos? 

�  O que teria acontecido aos pinguins, aos caranguejos e às formigas se não tivesse trabalhado em equipa? 

�  Então acham que é importante trabalhar em equipa? Porquê? 

 

De seguida, procedeu-se à atividade “O que faz um bom ouvinte?” que consistiu na 

compreensão das competências sociais, essenciais para a realização de tarefas cooperativas. Esta 

atividade comportou duas fases distintas. Numa primeira fase, os alunos tinham de conversar com 

o seu par acerca do que visualizaram no vídeo (ex: o que gostaram mais, os animais que 



33 

 

apareceram no vídeo, etc.). Para a realização desta atividade foram salientadas algumas regras a 

seguir na sua execução, nomeadamente, falar um de cada vez, trocar de papéis quando era dado 

o sinal, previamente definido e ouvir com atenção o colega e não o interromper.  

A última fase desta atividade incidiu na reflexão sobre a estratégia seguida na própria 

atividade, através do diálogo no grupo turma, orientado pela mediadora com base nas seguintes 

questões: 

�  Gostaram da atividade? Porquê? 

�  Gostaram mais de ouvir ou de falar? Porquê? 

�  Como é que souberam que o vosso par vos estava a ouvir? 

�  Alguém interrompeu o parceiro? 

�  O vosso parceiro gostou de ser interrompido? 

�  Como se deve comportar um bom ouvinte? O que deve fazer? O que não deve fazer? 

�  Quando trabalhamos em grupo que comportamentos devemos ter?  

 

Esta reflexão conduziu à produção de um conjunto de regras a seguir na consecução do 

trabalho de grupo. No final da sessão os alunos procederam ao preenchimento de uma ficha de 

autoavaliação (apêndice X) 

A segunda sessão correspondeu à atividade relativa à interpretação de papéis de 

aprendizagem cooperativa a desempenhar pelos alunos e, estruturou-se em duas fases. Assim, 

foram constituídos cinco grupos de quatro elementos. A primeira fase compreendeu a 

apresentação dos papéis a desempenhar pelos alunos. Esta fase foi orientada por um documento 

que continha os papéis e funções destinadas a cada um deles, adaptado a partir de Vieira (2016). 

Nesse documento constam as funções e ilustrações relativas a cada um dos papéis de modo a 

ajudar os alunos a compreendê-los. Neste sentido, os papéis selecionados foram: porta voz, 

verificador, intermediário e secretário. A segunda e última fase envolveu a entrega de crachás (cf. 

apêndice 7) que continham a identificação dos papéis mencionados, para que os alunos os 

pintassem, uma vez que iam ser utilizados por eles ao longo das sessões. A pintura pela qual se 

optou pelo facto de ser diferente e estar apresentada no Programa de Expressão e Educação 

Plástica do 1ºCiclo do Ensino Básico é a pintura soprada. No final da sessão os alunos 

preencheram uma ficha de autoavaliação. 

Na sessão seguinte, terceira sessão, procedeu-se à leitura da historia da “Lili e os conflitos” 

tal como no trabalho de Cunha (2014) para poder ser trabalho o tema dos conflitos. Após a leitura, 

os alunos formaram os grupos da sessão anterior e, pegaram no crachá que tinham pintado para 
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poder ser realizada a segunda parte da atividade, que tinha como base a reflexão/discussão em 

grupo de algumas perguntas elaboradas previamente pela mediadora, tais como:  

�  Que personagens aparecem na história? 

�  Quem era a Sakti? E a Lili? 

�  Porque razão a Lili estava triste? A que conclusão chegou ela? 

�  O que são afinal conflitos? 

�  Os conflitos são sempre algo mau? Porquê? 

�   Quando temos um conflito com alguém, o que devemos fazer? 

 

À medida que os alunos fossem discutindo em grupo em torno destas questões tinham de 

ter em atenção o seu papel e a função correspondente. É de referir que, como os alunos ainda 

não conseguiam construir grandes frases para poderem tomar notas das respostas do grupo, a 

mediadora optou por ler a primeira questão, dar tempo para que discutissem em grupo e, de 

seguida, no grupo turma eram dadas as respostas e, refletidas, caso se justificasse. É de referir 

que através do recurso a um PowerPoint foram projetadas imagens da história. No final da sessão 

os alunos procederam ao preenchimento de uma ficha de autoavaliação. 

A quarta sessão, corresponde à última sessão das atividades sequenciais em que foram 

utilizadas a interpretação de papéis cooperativos pelos alunos. Nesta sessão, o tema em foco 

continuou a ser os conflitos e, constitui-se em duas fases. A mediadora preparou previamente uma 

folha com quatro situações de conflito/desentendimento simples para que fosse fácil o seu 

entendimento por parte dos alunos. Numa primeira fase, a mediadora distribuiu duas folhas por 

cada grupo para que todos pudessem acompanhar a leitura que ia realizando de cada um dos 

casos a analisar. Posteriormente, escreveu no quadro formas de resolver os conflitos, 

nomeadamente dialogar, afastar-se, não falar e bater. Para que os alunos tivessem a oportunidade 

de trocar de papéis, desempenhando outro diferente, a mediadora pediu aos alunos que trocassem 

de papéis no sentido dos ponteiros do relógio. Na segunda fase, era lido pela mediadora o primeiro 

caso e era de seguida discutido pelos diferentes grupos, com base nas opções de solução 

apresentadas no quadro a que melhor se adequava, para no final, serem ouvidas no grupo turma 

as suas respostas. Com recurso a post-its que a cada cor correspondia uma solução (existiam 

duas soluções que tinham a cor amarela pois um aluno quis acrescentar mais uma opção – 

trabalhar em equipa), amarelo – não falar e trabalhar em equipa, cor-de-rosa – bater, cor-de-
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laranja – afastar-se e verde – dialogar, a um dos alunos de cada grupo era dado o post-it 

correspondente ao tipo de solução e este tinha de ir colar o post-it em torno da palavra.  

 A quinta sessão teve como enfoque um novo tema, que correspondia às emoções e 

sentimentos. Para dar início a este tema optou-se pela leitura de uma história “O Fofo, o Robas e 

o Chias” da autoria de Moreira (2008). Esta história tinha três protagonistas, exatamente, o Fofo, 

o Robas e o Chias bem diferentes no que diz respeito à sua forma de encarar as situações. O Fofo 

era ponderado e assertivo nas suas decisões e, perante as situações que lhe ocorriam, o Robas 

era destemido, mesmo numa situação em que poderia pôr em risco a sua própria vida, não tinha 

medo de nada, mas, por sua vez o Chias tinha muito medo, qualquer situação anormal o alarmava. 

Após a leitura da história procedeu-se à discussão do enredo da mesma, da mensagem que 

pretendia transmitir, qual problemática subjacente e se se identificam com alguma das 

personagens. É de salientar que, durante a leitura da história através do recurso a um PowerPoint 

(cf. apêndice X), foram passadas ilustrações da mesma, de modo a cativar os alunos.  

Na sexta sessão continuou-se a exploração do tema sentimentos e emoções através da 

atividade “o afinador das emoções” adaptado de Moreira (2008). Antecipadamente, a mediadora 

preparou a cartolina com o afinador das emoções que se assemelha a um relógio, cujo os números 

correspondem a várias emoções e pensamentos representados por imagens, típicos 

acompanhantes das emoções. Há semelhança das atividades anteriores, também esta necessitou 

do recurso a um PowerPoint onde foram projetadas frases que correspondiam a situações-

problema típicos das personagens da história da sessão nº5 e, os alunos deviam primeiramente 

identificar a emoção e pensamento correspondente através do afinador das emoções e, de seguida 

apresentar uma forma mais adaptativa de pensar sobre a situação e a emoção que mais se 

adequaria, rodando os ponteiros. Por último, discute-se sobre as decisões dos alunos.  

Na última sessão, a sétima sessão, procede-se à atividade intitulada “baralho de 

sentimentos” retirada de Cunha (2014). Esta atividade diz respeito a um baralho de cartaz que a 

cada carta corresponde um sentimento, um estado ou uma emoção. Cada aluno, à vez deve retirar 

uma carta e fazer mímica, para a turma, do sentimento, estado ou emoção que lhe saiu. Após o 

grupo adivinhar deve contar uma situação (se possível real e vivenciada) em que tenha 

experimentado esse sentimento, estado ou emoção, refletindo como agiu nessa situação. Os 

restantes alunos podem contribuir para a discussão da situação, colocando-se no lugar do colega 

(empatia) e indagando-se sobre como agiriam perante toda aquela condição. Assim, ao mesmo 

tempo que o aluno vivenciou a situação reflete sobre ela. Também nos outros é proporcionado um 
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momento de autorreflexão sobre as suas ações e sobre como reagiriam se fossem eles no lugar 

do colega, experimentando assim competências como a empatia, sendo esta um elemento 

importante na relação com os outros, por significar “partilhar a posição, a visão e a emoção de 

outro ser humano. Não é (só) ser bonzinho ou boazinha. É ter a acutilância intelectual e a 

sagacidade de ver através dos olhos de alguém, ou até de um grupo de pessoas” (Neto & Marujo, 

2001, p.50). 

5.4.5.4.5.4.5.4. Espaço CAPACITAEspaço CAPACITAEspaço CAPACITAEspaço CAPACITA----TE: Sessões de desenvolvimento de competências pessoais, sociais e TE: Sessões de desenvolvimento de competências pessoais, sociais e TE: Sessões de desenvolvimento de competências pessoais, sociais e TE: Sessões de desenvolvimento de competências pessoais, sociais e 

de resolução de conflitos de resolução de conflitos de resolução de conflitos de resolução de conflitos ––––    implementação e realizimplementação e realizimplementação e realizimplementação e realização ação ação ação     

Quando esta estratégia foi pensada o intuito era desenvolvê-la no espaço do Cantinho da 

Mediação, mas, como o espaço teve de ser alterado devido aos constrangimentos referidos 

anteriormente (cf. secção 4.4.) e, seria uma mais-valia para a concretização da estratégia, as 

atividades foram desenvolvidas em contexto de sala de aula. Apesar de inicialmente se ter pensado 

inserir o desenvolvimento das atividades na disciplina de AEC’s, pelos constrangimentos devido 

ao tempo até ao término das aulas, as atividades foram realizadas consoante a disponibilidade 

das professoras. Infelizmente, não foi possível a continuidade das sessões com a turma B pois a 

professora considerou que não tinha tempo que pudesse disponibilizar para a realização das 

atividades. Assim, foi desenvolvida com a turma B uma sessão. As sessões seguintes estavam 

estruturadas uma vez que eram as mesmas em relação à turma A, pois os problemas detetados 

eram semelhantes.  

A organização das sessões no espaço CAPACITA-TE, ou seja, em que horários e dias 

ocorriam foram destinadas pela mediadora em colaboração com a professora. Em conversa era 

combinado o melhor dia para as duas, de forma a que não perturbasse o desenvolvimento das 

atividades letivas dos alunos. Assim, não existiam dias fixos para o desenvolvimento das sessões, 

o que despoletava um efeito surpresa nos alunos quando me viam entrar na sala, acompanhados 

de comentários de satisfação e entusiasmo.  

No que diz respeito à elaboração das sessões, estas estavam dispostas em temas, sendo 

que para cada sessão estava destinado um tema diferente (salvo algumas exceções em que 

determinado tema necessitava mais do que uma sessão). A título de exemplo as primeiras quatro 

sessões faziam parte de um leque de atividades sequenciais em que o tema central era o trabalho 

em equipa. À medida que ia elaborando e estruturando as atividades que pretendia desenvolver 

em competências pessoais, sociais e de resolução de conflitos pretendia adotar jogos e/ou 
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dinâmicas que promovessem a colaboração entre as crianças pois, através da observação que 

realizei compreendi que tinham dificuldade em trabalhar em conjunto, partilhar e ajudar o outro. 

Através da utilização de jogos colaborativos  

 

“(…) a estrutura dos jogos “obriga” à cooperação e não à competição, porque facilitam a 
comunicação e evitam a hierarquia, colocando todos os seus membros num mesmo plano de 
igualdade e libertando-os da tensão provocada pela competição. Nos jogos cooperativos não há 
vencedores nem vencidos, todos participam em igualdade de circunstâncias e nunca ninguém 
é excluído”. (Jares, 2002, p.98).  

    

Neste sentido, era intenção da mediadora favorecer o desenvolvimento da cooperação entre 

as crianças e, por isso em todas as atividades era necessário o trabalho em grupo ou em pares, 

em que a comunicação e o diálogo estavam sempre presentes, assumindo uma posição de 

destaque.  

5.5.5.5.5.5.5.5. Caderneta de Cromos: Sessões do espaço CAPACITACaderneta de Cromos: Sessões do espaço CAPACITACaderneta de Cromos: Sessões do espaço CAPACITACaderneta de Cromos: Sessões do espaço CAPACITA----TETETETE    

Como forma de motivar os alunos ao longo do desenvolvimento das sessões e, para que na 

conclusão das mesmas ficassem com um registo visual foi construída em colaboração com uma 

pessoa conhecida da mediadora, uma caderneta de cromos (cf. anexo 2). É de salvaguardar que 

as ideias relativas a este pequeno livro foram da mediadora e, a parte gráfica ficou ao cargo da 

pessoa referida. A caderneta de cromos é um pequeno caderno A5 constituído por uma parte de 

apresentação dos alunos intitulado “quem sou eu?” em que os alunos podem preencher os 

pequenos espaços deixados a branco. Na folha seguinte estão dispostos vários quadrados que 

foram preenchidos ao longo do desenvolvimento das sessões através da colagem de fotografias 

das respetivas sessões transformadas em autocolantes, isto é, em cada sessão a mediadora tirou 

uma fotografia que caraterizasse o tema e aquilo que foi realizado e, posteriormente essa fotografia 

era transformada em autocolante. Para que a mediadora tivesse tempo de imprimir os 

autocolantes, na sessão seguinte dava aos alunos os autocolantes da sessão anterior.  

5.6.5.6.5.6.5.6. CCCCasos seguidos asos seguidos asos seguidos asos seguidos e estratégias implementadas e estratégias implementadas e estratégias implementadas e estratégias implementadas no no no no CCCCantinho antinho antinho antinho da da da da MMMMediaçãoediaçãoediaçãoediação    

Caso da aluna 1Caso da aluna 1Caso da aluna 1Caso da aluna 1. . . . No dia 01 de março de 2016 a mediadora teve conhecimento do caso da aluna 

1 através da sua professora. A aluna 1 tem 6 anos e frequenta o 1ºano. Segundo a professora 

revela mau comportamento nas aulas e agressividade para com os colegas e algumas dificuldades 

de aprendizagem. Durante as aulas a Maria tanta destabilizar alguns colegas chamando por eles 
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e levanta-se algumas vezes do seu lugar para ir à beira dos seus colegas. Fora da sala de aula 

existiram mesmo agressões a colegas. Durante a conversa que a mediadora teve com a 

professora, esta disse-lhe que já tentou mudá-la de lugar várias vezes para que, de alguma forma, 

não destabiliza-se os restantes alunos. Como forma de ajudar a professora, que parecia já não 

saber o que fazer, a mediadora sugeriu-lhe que pusesse a aluna numa mesa, sozinha e o mais 

perto possível da professora de modo a observar melhor o seu comportamento e, para que a 

fizesse participar ativamente na dinâmica da aula e, estivesse atenta.  

    

Caso da aluna 2Caso da aluna 2Caso da aluna 2Caso da aluna 2. . . . À semelhança do caso anterior, este também foi reportado pela professora da 

aluna. A professora falou com a mediadora, explicando-lhe que tinha uma aluna que era bastante 

distraída e, lhe dava a sensação de, por vezes, estar no “seu mundo” à parte. A aluna 2 tem 6 

anos e veio do Canadá, local para o qual tinha emigrado com os seus pais. A professora da aluna 

contou que numa das aulas em que estavam a construir frases, disse: “A (…) veio do Canadá” e, 

esta começou a chorar. Tentou conversar com ela e compreender o porquê da sua reação, mas, 

sem sucesso. Assim, a professora considerou importante que a mediadora conversasse com a 

aluna. Esta, começou por traçar algumas dinâmicas que poderia utilizar para tentar perceber o 

pensamento da aluna e as suas emoções. Como os alunos estavam em época de realizar os 

exames finais, falou previamente com a professora sobre o melhor dia para reunir com a aluna. 

Assim, no dia 26 de maio realizou-se a primeira sessão com a aluna 2.    

Quadro Quadro Quadro Quadro 3333: : : : Caraterização dos casos acompanhados no Cantinho da Mediação    

CasoCasoCasoCaso    Diagnóstico pelas Diagnóstico pelas Diagnóstico pelas Diagnóstico pelas 

professorasprofessorasprofessorasprofessoras    

Estratégias usadas nas sEstratégias usadas nas sEstratégias usadas nas sEstratégias usadas nas sessõesessõesessõesessões    Tempo de Tempo de Tempo de Tempo de 

acompanhamentoacompanhamentoacompanhamentoacompanhamento    

    

    

    

AlunaAlunaAlunaAluna    

1111    

Aluna com 

comportamento 

desajustados nas 

aulas (conversas 

paralelas, tentativas 

de distrair dos colegas 

e violência física para 

com estes, dentro e 

fora da sala-de-aula).  

� Desenhar a sua imagem em duas 

situações diferentes: quando está bem 

consigo e com os outros e quando está 

mal consigo e com os outros. Escrever 

(com o auxílio da mediadora) cinco 

coisas boas e cinco coisas más que lhe 

aconteceram no dia anterior; 

� Desenhar uma semente e um caule 

que representa o acordo estabelecido. 

Sempre que a aluna consegue realizar 

26 de abril a 08 

de junho de 2016 
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algum aspeto do acordo é construída 

uma pétala da flor; 

� Relato de sugestões por parte da 

mediadora de técnicas de autocontrolo 

em situação de 

conflito/desentendimento; 

� Uso diário de uma bola antisstress, por 

parte da aluna, para trabalhar o 

autocontrolo. 

    

    

    

    

AlunaAlunaAlunaAluna    

2222    

Aluna bastante 

distraída nas aulas. 

Relato de uma 

situação em que 

começou a chorar, 

sem razão aparente, 

no meio de uma aula.  

� Adaptação da grelha de Kelly 

Fotografias dos vários espaços da 

escola (escolhidos pela aluna) para 

posterior reflexão sobre os 

sentimentos/emoções, apontados pela 

aluna, experienciados nesses locais, 

dispostos numa escala de 1 a 5. 

Reflexão posterior. 

� Resolução do desentendimento entre a 

aluna 2 e outra colega, resultante da 

conversa da sessão anterior. 

03 a 08 de junho 

de 2016 

 

No que se refere aos dois casos de acompanhamento individual enviados pelas professoras 

(caraterizados no quadro 3), um dos casos (aluna 1) teve um acompanhamento mais longo e 

demorado por se tratar de um caso que envolvia a falta de autocontrolo das emoções e registos 

de comportamentos desajustados no contexto de sala de aula. 

O caso da aluna 1 foi desenvolvido segundo algumas estratégias previamente elaboradas 

pela mediadora, como forma de trabalhar minuciosamente no problema que levou a aluna a ser 

acompanhada no Cantinho da Mediação. Desta forma, na primeira sessão realizada no dia 26 de 

abril de 2016 considerou-se necessário compreender que conceções tem a aluna sobre o que são 

bons ou maus comportamentos e, que tipo de sentimentos estão associados a eles. Esta primeira 

sessão desenvolveu-se em duas fases. Na primeira fase, numa folha A4 dividida em dois, a aluna 

teve de desenhar uma imagem de si quando está bem consigo e com os outros e, uma imagem 
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de si quando está mal consigo e com os outros, para posterior reflexão/conversa com a mediadora 

sobre os respetivos desenhos. Numa segunda fase, a aluna teve de apontar cinco coisas boas que 

aconteceram recentemente e cinco coisas menos boas e, ao mesmo tempo que as disse, teve de 

definir lado do desenho correto para as colocar (o objetivo era compreender se a aluna consegue 

fazer corresponder coisas boas a um estado emocional bom e estável). Esta segunda fase 

envolveu, tal como na anterior, reflexão/conversa com a mediadora acerca dos aspetos que a 

aluna mencionou. No final da sessão foi estabelecido um acordo, no qual a aluna apontou os 

aspetos que pretendia melhorar em relação ao seu comportamento e atitudes.  

Ao longo das sessões que se seguiram e dada as situações de evolução-regressão da aluna, 

a mediadora optou por sugerir outras estratégias a que a aluna pudesse recorrer em situações de 

conflito/desentendimento ou maior stress, nomeadamente, respirar fundo, contar até dez e, só 

depois, calmamente falar com a pessoa em questão e, com ajuda de uma bola antisstress que 

pudesse ter sempre consigo para poder apertar perante alguma das situações mencionadas 

anteriormente (esta estratégia foi utilizada numa fase já avançada das sessões). 

Não sendo consideradas estratégias, mas antes elementos de reforço positivo perante as 

conquistas que a aluna foi alcançando, foi contruída logo na primeira sessão, pela mediadora, 

uma semente e um caule de uma flor que representa o acordo estabelecido e, que poderia originar 

uma flor pois, sempre que a aluna conseguisse alcançar um elemento desse acordo, relativo ao 

seu comportamento, era desenhada uma pétala e, assim sucessivamente até ter a sua flor 

completa. Para além disso, recebia um autocolante com os desenhos animados e personagens 

da Disney que mais gosta.  

Para que a aluna 1 se pudesse autoavaliar como forma de consciencialização dos seus 

comportamentos e autorreflexão das situações, foi construído o instrumento intitulado “Como 

correu o teu dia?”. Uma vez por semana, frequência com que aconteciam os encontros, a aluna 

fazia o preenchimento da ficha colocando uma cara verde, amarela ou vermelha (muito bem, 

assim-assim ou mal) no dia correspondente. É de salientar que a ideia de ter esta tarefa foi algo 

que agradou bastante à aluna, pois muitas vezes dizia antecipadamente qual a cara que iria 

colocar.  

Relativamente ao caso da aluna 2, tendo um tempo de acompanhamento mais curto, as 

estratégias utilizadas são também menos. Assim, a primeira estratégia utilizada foi a construção 

de uma grelha a partir de Kelly na qual constavam as fotografias dos espaços da escola (interiores 

e exteriores) que a aluna quis fotografar e, no lado esquerdo da folha constavam 
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sentimentos/emoções, apontados pela aluna, suscitados por esses espaços. Posteriormente, 

numa escala de 1 a 5 a aluna teve de atribuir um número. A grelha construída pela aluna era 

depois analisada usando o procedimento de Kelly e a sua discussão era efetuada com a aluna. 

A segunda estratégia prendeu-se com o desenvolvimento de uma sessão de mediação com 

a colega da aluna pois, na sessão individual emergiu uma situação relacionada com a tristeza e 

desagrado da aluna em relação ao afastamento que sentiu por parte da sua melhor amiga. A aluna 

2 tem uma melhor amiga, que é da sua turma, a aluna 3, de quem gosta muito, mas para sua 

tristeza esta deixou de brincar consigo com tanta frequência como o fazia. A aluna referiu que esta 

situação aconteceu devido à aluna 4, outra colega da aluna 2 com a qual esta também costuma 

brincar. A aluna 2 defende que a sua amiga, aluna 3 não brinca consigo porque a aluna 4 não 

quer que a colega brinque. Perante esta situação a mediadora considerou importante ouvir a 

versão da aluna 3 e 4 e, por isso combinou com a aluna 2 que na próxima sessão estariam 

também presentes. Assim sendo, na sessão seguinte a mesma decorreu com a presença da aluna 

2 e 3. A aluna 4 não pôde estar presente pois nesse dia não foi à escola.  

Pelo que se pôde constatar perante a versão da aluna 3, existiu sim um afastamento entre 

as duas, mas não se deveu à aluna 4. A aluna 2 afirmou que até ao momento tinha brincado mais 

vezes com um menino que também faz parte da turma das duas e, segundo a mesma, a aluna 3 

não quer brincar com esse menino.  

É de salientar que este caso não teve uma resolução efetiva pois a outra parte implicada 

não se encontrava na escola e, como o dia da sessão correspondia ao penúltimo dia de aulas, 

pois o dia seguinte estava reservado para a festa do final de ano e, nem todos os alunos estariam 

na escola, não foi possível a realização de uma sessão de mediação em que estivessem presentes 

todas as partes implicadas no conflito/desentendimento. Apesar disto, a mediadora sugeriu às 

duas que assim que conseguissem falassem com a Benedita para que pudessem entender-se e, 

se possível brincar as três juntas.  
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CAPITULO VICAPITULO VICAPITULO VICAPITULO VI    

6.6.6.6. Avaliação da intervenção Avaliação da intervenção Avaliação da intervenção Avaliação da intervenção     

6.1.6.1.6.1.6.1. Análise crítiAnálise crítiAnálise crítiAnálise crítica das estratégias implementadas no Cantinho da Mediaçãoca das estratégias implementadas no Cantinho da Mediaçãoca das estratégias implementadas no Cantinho da Mediaçãoca das estratégias implementadas no Cantinho da Mediação    

Tendo por base as duas intervenções desenvolvidas no Cantinho da Mediação, tornou-se 

essencial avaliar toda a ação. Esta avaliação foi possível através de instrumentos como o diário de 

bordo e o documento de autoavaliação produzido para o caso A (a ficha “como correu o teu dia?”),  

Analisando o documento de autoavaliação aplicado à aluna 1, pode-se concluir que a 

avaliação é bastante positiva como se refere anteriormente nos dados colocados no capítulo 

anterior quanto às conquistas que a aluna alcançou ao longo do processo, essas estão espelhadas 

nas caras verde que adquiriu ao longo das sessões. É de referir que a professora da aluna 

mencionou em conversa informal, que notou melhorias significativas em relação ao 

comportamento da aluna ao longo do processo. No que diz respeito ao caso da aluna 1 é 

importante realçar a evolução que a aluna foi alcançando. A aluna 1 conseguiu em situações de 

conflito pôr em prática as estratégias simples que a mediadora lhe foi sugerindo, algo que pode 

ler-se no diário de bordo da sessão nº5 (apêndice 8, 19 maio 16): “a aluna 1 relatou que na 

passada sexta, dia após ter estado comigo no Cantinho da Mediação, teve uma situação de conflito 

e conseguiu respirar fundo e não teve uma reação violenta (…). A atitude da aluna 1, segundo a 

mesma, foi correr para a entrada principal da escola, sentar-se no chão e começar a pôr em 

prática a estratégia que lhe tinha ensinado. Começou por respirar fundo e contar até dez”. E ainda, 

“a aluna 1 chateou-se com a mãe e, ficou enervada. Foi para o seu quarto e usou a bola 

antisstress” (cf. apêndice 9, sessão nº8, 8 jun.16). 

Apesar de se considerar que foi um caso de sucesso pelas conquistas alcançadas, 

mencionadas anteriormente, ao longo do processo foi necessário ajustar as estratégias porque se 

compreendeu que a aluna ia tendo alguns comportamentos desajustados, continuando a ter 

alguns conflitos com os colegas. Leia-se os excertos seguintes onde se confirma as alterações em 

relação às estratégias:” depois desta afirmação e tendo em conta o acontecimento relatado pela 

Maria, considerei importante falar-lhe de uma estratégia que ela poderia utilizar (…) disse-lhe que 

nesses casos ela poderia respirar fundo, contar até dez e só depois reagir, falando com o(a) colega 

sobre o que aconteceu, seja uma discussão ou uma discordância sobre algum assunto” (cf. 

apêndice 10, sessão nº 2, 28 abril 16). “Tendo em conta que as situações de agressividade têm 
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continuado a ocorrer e, a estratégia que lhe transmiti por si só não está a surtir o efeito desejado, 

dei à Maria uma bola antisstress. Expliquei-lhe qual a sua funcionalidade da bola, dizendo-lhe que 

a deveria ter sempre consigo, no bolso e, quando acontecesse alguma coisa que a deixasse 

enervada ou irritada e, com vontade de ser mais agressiva poderia apertar a bola as vezes que 

quisesse e, assim poderia acalmar-se” (cf. apêndice 11, sessão nº7, 3 jun. 16). 

No que concerne ao caso da aluna 2 não existem dados propriamente palpáveis sobre as 

estratégias desenvolvidas pois a primeira estratégia desenvolvida com a aluna revelou, apenas a 

sua preocupação em relação ao afastamento entre si e a sua colega.  

Para uma melhor compreensão deste caso proponho a leitura dos diários de bordo 

correspondentes às sessões 1, 2 e 3 (apêndices 12, 13 e 14, respetivamente)   

6.2.6.2.6.2.6.2. Espaço CAPACITAEspaço CAPACITAEspaço CAPACITAEspaço CAPACITA----TE: Sessões de desenvolvimento de competências pessoais, sociais e TE: Sessões de desenvolvimento de competências pessoais, sociais e TE: Sessões de desenvolvimento de competências pessoais, sociais e TE: Sessões de desenvolvimento de competências pessoais, sociais e 

de resolução de conflitos de resolução de conflitos de resolução de conflitos de resolução de conflitos ––––    Análise e avaliaçãoAnálise e avaliaçãoAnálise e avaliaçãoAnálise e avaliação    

É possível adiantar que o impacto das sessões é positivo e notou-se, ao longo do 

desenvolvimento das mesmas uma evolução no interesse, motivação, participação e capacidade 

de reflexão dos alunos. Os objetivos formam maioritariamente alcançados, mas não foi tarefa fácil. 

As primeiras quatro sessões não foram fáceis de dirigir pois os alunos estavam bastante agitados, 

com conversas paralelas e, não demonstravam grande cumprimento das regras que o local e a 

sessão em si exigiam. Na primeira sessão, a professora da turma A ausentou-se da sala, referindo 

que estaria junto à mesma caso necessitasse de alguma coisa (apesar do combinado ter sido uma 

colaboração entre mediadora-professora ao longo do desenvolvimento das sessões, fomentando, 

desta forma o trabalho colaborativo), e, assim que a professora saiu, os alunos começaram a ficar 

mais agitados, conforme comprova o diário de bordo da sessão nº1 (cf. apêndice 14) onde a 

mediadora menciona que “os alunos quando estão na presença da professora comportam-se 

melhor, pois já não existem tantas conversas paralelas e, consequentemente o barulho na sala de 

aula é menor. No entanto, ainda assim tenho de os chamar a atenção algumas vezes e, repetir as 

informações para que todos atinjam os objetivos previstos”. Ainda relativo ao comportamento dos 

alunos, houve uma sessão que foi desenvolvida com este grupo do 1ºano em que nessa tarde a 

professora não estava pois houve uma troca com a outra professora do 1ºano. Essa professora 

não pôde ficar na sala pois constatou que teria de ficar com os seus alunos, uma vez que a 

professora de TIC, naquele dia não ia à escola. Essa sessão, realizada no dia 24 de maio de 2016, 

correspondente à 3ºsessão foi uma sessão bastante complicada em que a mediadora não 
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conseguiu realizar a atividade que correspondia à leitura de uma história seguida de uma reflexão.  

No diário de bordo dessa sessão pode ler-se “O facto de os alunos terem de sair dos lugares e se 

colocarem mais perto de mim criou algazarra na turma já que alguns alunos se queixaram que 

tinham um colega à sua frente e, não conseguiam ver ou, algum colega os estava a empurrar. Foi 

difícil começar a leitura da história e, consequentemente a leitura da mesma também foi um 

desafio pois fui constantemente interrompida, pelo facto de existirem conversas paralelas ou 

pequenos desentendimentos entre alguns alunos. Devido a estas interrupções tive de voltar a ler 

a história, avisando que tinham de estar atentos pois necessitariam de saber de que trata a mesma 

para poderem participar nas próximas atividades”. E ainda, “a repetição da leitura correu melhor. 

Os alunos estavam mais atentos. Mas, apesar disto, o tempo que perdemos entre começar a 

leitura da história pela primeira vez e, as várias interrupções que foram ocorrendo levaram a que 

não tivéssemos tempo de discutir e analisar a história pois a campainha tocou e, como era a 

última aula do dia, não podia continuar a seguir”. Devido a estes constrangimentos, a sessão teve 

de ser repetida pois tratava-se de uma atividade inserida num total de quatro atividades 

sequenciais e, por isso, necessitaria que compreendessem o que era um conflito para que, a 

próxima atividade fosse realizada com sucesso.  

A partir do desenvolvimento desta sessão observou-se uma melhoria no comportamento 

dos alunos pois já não interrompiam tantas vezes o desenvolvimento da sessão e, as conversas 

paralelas não eram tão frequentes. Esta mudança pode dever-se ao facto de terem compreendido 

que a mediadora ficou bastante desiludida com eles pois não estava à espera deste tipo de 

comportamento, quando no recreio são meninos educados e, demonstravam um grande carinho 

por esta. Talvez influenciada por esta proximidade os seus comportamentos não foram os mais 

corretos e ajustados ao contexto e, por isso a mesma considerou que deveria alterar também a 

sua postura, tornando-se mais firme, para que compreendessem que apesar de estar na escola 

para os ajudar, estar disponível para eles e, poderem falar consigo sobre tudo, no espaço de 

desenvolvimento das atividades teriam de ter uma postura mais correta, respeitando-a e 

respeitando outros colegas que tinham um comportamento adequado. Na quinta sessão, dia 02 

de junho de 2016, pôde comprovar-se esta alteração de comportamento pois no diário de bordo 

da mesma lê-se que “esta sessão correu muito bem. Os alunos mostraram-se bastante 

interessados pela forma de discussão em si” e, ainda pode ler-se que “uma das situações que me 

deixou bastante satisfeita pois percebi que tinham compreendido a essência das sessões 

anteriores, prendeu-se com o facto de numa das situações-problema analisados, um dos alunos 



46 

 

de um grupo que era composto só por rapazes, quis acrescentar outra forma de resolver o conflito 

para além daquelas que já constavam no quadro, o trabalho em equipa. Justificou a sua escolha 

dizendo que se naquela situação trabalhassem em equipa conseguiriam chegar a um consenso e, 

resolver a situação. Depois desse menino ter acrescentado mais essa opção, aquela passou a ser 

outra das respostas escolhidas pelos colegas em outras situações-problema” (cf. apêndice 15).  

Tendo em conta os constrangimentos acima referidos, a autora tem consciência que as 

suas formar de atuar e contornar as situações imprevisíveis podem não ter sido as melhores. Mas, 

como as respostas aos constrangimentos tinham de ser dados de imediato, não deixando espaço 

para reflexão e ponderação sobre a melhor estratégia perante a situação isso pode ter despoletado 

alguma precipitação da sua parte. Enquanto profissional da área a autora afirma que tem de estar 

preparada para este tipo de constrangimentos e, ainda outros que possam vir a ocorrer, pois 

trabalhar com seres humanos implica imprevisibilidade e constante mudança. São estes desafios 

que nos põe à prova e nos fazem crescer pessoal e profissionalmente.  

6.3.6.3.6.3.6.3. Análise das fichas de autoavaliação dos alunos no espaço CAPACITAAnálise das fichas de autoavaliação dos alunos no espaço CAPACITAAnálise das fichas de autoavaliação dos alunos no espaço CAPACITAAnálise das fichas de autoavaliação dos alunos no espaço CAPACITA----TETETETE    

Nas três primeiras sessões em que os alunos procederam ao preenchimento das fichas de 

autoavaliação foi possível observar, em contexto que o preenchimento da ficha não era realizado 

de forma pensada e refletida, olhando para o caso individual de cada um e o seu desempenho ao 

longo da sessão. Foi possível observar que a colocação das cruzes era aleatória algo comprovado 

na análise às fichas, pois existem casos de alunos que colocaram duas cruzes em sítios diferentes 

estando a reportar-se ao mesmo item em análise.  

No entanto, observa-se que, a partir da quarta sessão os alunos começaram a compreender 

a lógica de preenchimento da ficha e, os casos de preenchimento aleatório não são tão evidentes.  

De modo geral os alunos compreenderam as temáticas abordadas, as regras do trabalho em grupo 

e as suas especificidades, estabelecidas através dos papéis de representação.  
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CAPITULO VIICAPITULO VIICAPITULO VIICAPITULO VII    

7.7.7.7. CCCConsiderações finais onsiderações finais onsiderações finais onsiderações finais     

7.1.7.1.7.1.7.1. IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

Chegado o último capítulo do presente relatório torna-se essencial realizar uma reflexão 

cítica sobre todo o trabalho desenvolvido ao longo do estágio e as suas implicações (6.2.), para 

de seguida apresentar e indagar-me sobre os impactos do estágio a nível pessoal (6.3.1.), 

institucional (6.3.2.) e, por fim as implicações para o futuro (6.3.3.) que um estágio na área da 

mediação proporciona.  

7.2.7.2.7.2.7.2. Análise crítica dos resultados e suas implicaçõesAnálise crítica dos resultados e suas implicaçõesAnálise crítica dos resultados e suas implicaçõesAnálise crítica dos resultados e suas implicações    

Para proceder à análise crítica dos resultados e as suas implicações, toma-se como 

referência os três problemas de investigação/intervenção elaborados aquando dos resultados do 

diagnóstico de necessidades. A saber: 

a) Em que medida o gabinete de mediação contribuiu para resolver situações-problema? 

b) Como se envolveram os alunos em atividades de mediação preventiva? 

c) Qual o impacto das atividades de mediação preventiva nos alunos do 1º ano? 

 

A estratégia concernente à construção do Gabinete de Mediação foi considerada um 

sucesso pois após a escolha, por parte dos alunos, do nome para o mesmo, começaram a relatar 

situações de conflitos que tinham vivenciado ou que estavam ainda a ocorrer. Deste modo, foi 

possível verificar que os alunos compreenderam o que era a mediação. Nos meses que se 

seguiram, a grande afluência ao espaço veio comprovar, de forma mais vincada estas afirmações, 

mesmo que os conflitos ou desentendimentos relatados tenham sido pequenas situações que 

eram facilmente resolvidas pelos próprios. Para além dos conflitos pontuais que aconteciam entre 

os alunos, foi possível acompanhar dois casos de duas alunas no Cantinho da Mediação. O caso 

da aluna 1 requereu mais tempo de acompanhamento pois era um caso complexo que envolvia o 

seu comportamento e a gestão das emoções. Apesar de, neste caso, existirem altos e baixos, isto 

é, a evolução positiva em relação á problemática não foi sempre linear, pois existiram momentos 

em que a aluna regrediu, tendo em consideração a avaliação do caso é bastante positiva porque 

foi possível perceber que a aluna desenvolveu uma consciência crítica em relação aos seus 
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comportamentos e, conseguiu pôr em prática as estratégias que a mediadora lhe foi incentivando 

desenvolver. Foi também visível, ao longo das sessões o seu empenho e satisfação em conversar 

com mesma.  

No que diz respeito à segunda estratégia de intervenção referente ao desenvolvimento de 

sessões designadas de CAPACITA-TE: sessões de desenvolvimento de competências pessoais, 

sociais e de resolução de conflitos, com os alunos do 1º ano em contexto de sala de aula, 

considera-se que tiveram, também um impacto positivo, embora não tão visível como a estratégia 

explanada anteriormente. O início do desenvolvimento destas sessões demorou mais tempo do 

que o esperado, pois a elaboração das atividades foi uma tarefa complexa por se tratar de um 

público-alvo tão jovem e de baixa escolaridade. Pretendia-se que fossem atividades dinâmicas que 

lhes suscitasse interesse para que fossem participativos e, ao mesmo tempo teriam de ser 

atividades com objetivos educativos e formadores, que os levasse a refletir e consciencializar-se 

da importância de certas questões e temas. A este constrangimento somou-se mais um, que se 

verificou nas primeiras três sessões, relacionado com o comportamento bastante agitado dos 

alunos (conversas paralelas e, consequente barulho na sala-de-aula). Talvez por estarem com a 

mediadora no recreio, conversarem e não verem em si uma figura como a do professor despoleta-

se este tipo de comportamento. Nessas três sessões esta teve de ser firme e não mostrar 

insegurança o que a levou a conversar com eles, demonstrando-lhes o seu desagrado e desilusão 

em relação aos seus comportamentos. O que é certo é que após a terceira sessão o empenho, 

interesse e participação nas sessões foi maior e mais ponderado na forma como interrompiam a 

sessão. Claro que existiam sempre momentos em que as conversas paralelas se verificavam, 

principalmente quando trabalhavam em grupo, mas já não tomavam conta da sessão ao ponto de 

não ser possível a conclusão de uma atividade. Notou-se nas sessões que se sucederam um 

impacto positivo nos alunos, ao ponto de conseguirem fazer a relação entre as sessões e, 

conseguirem apresentar ideias para além daquelas que a mediadora já levava preparadas para 

determinada atividade. Por fim, o impacto destas atividades nos alunos constituiu-se como um 

aspeto que não foi possível observar no seu comportamento para além da sala de aula pois a 

última sessão correspondeu ao penúltimo dia de aulas. Apesar disso, em conversa informal com 

a professora da turma A, esta referiu que notou melhorias significativas em alguns alunos. 
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7.3.7.3.7.3.7.3. Impactos do estágioImpactos do estágioImpactos do estágioImpactos do estágio    

7.3.1.7.3.1.7.3.1.7.3.1. Impactos do estágio a nível pessoalImpactos do estágio a nível pessoalImpactos do estágio a nível pessoalImpactos do estágio a nível pessoal    

Nos meses que antecederam o início do estágio os sentimentos/emoções de nervosismo, 

dúvida e incerteza eram os que mais assolavam a autora. Esta tinha consciência de que no 1º ano 

do Mestrado tinha desenvolvido e construído vários conhecimentos no âmbito da mediação (área 

que sempre despertou o seu interesse), nomeadamente no diagnóstico e análise de contextos, 

desenvolvimento de estratégias adequadas ao tipo de contexto, conhecimento mais aprofundado 

nos tipos de instrumentos de recolha de dados e sua construção, entre outros. Estes 

conhecimentos davam-lhe, apesar das suas incertezas, a perceção de que tinha conhecimentos 

teóricos para produzir um bom trabalho.  

Apesar de já ter tido uma experiência de trabalho num contexto escolar, na Unidade 

Curricular de Projeto e Seminário, no 3º ano da Licenciatura, quando abraçou o estágio na escola 

de acolhimento compreendeu que nada seria igual e, não iria ser uma intervenção em nada 

semelhante, a começar pelo público-alvo, que era bem mais jovem e, a acabar no tipo de 

intervenção, que apesar de ser também no âmbito da mediação socioeducativa, as estratégias 

eram bastante diferentes. Para além disto tudo, um fator que a deixava com receio era o facto de 

estar pela primeira vez sozinha, num contexto real de trabalho. Tinha medo de falhar, não 

conseguir ter as competências de um mediador e, não ser capaz de construir todos os 

instrumentos e estratégias que são necessárias num projeto deste âmbito. Fazendo uma 

retrospetiva desde o início do estágio, notou-se uma grande evolução, não só na condução das 

sessões de mediação, que requeriam uma grande capacidade de colocar as questões mais 

acertadas de modo a obter informações sobre o problema, como também no à-vontade que sentiu 

ao longo do desenvolvimento das sessões do espaço CAPACITA-TE. Para chegar a esta evolução 

investiu muito tempo a ler diversos autores que pudessem dar as ferramentas-chave, ao nível da 

informação, para se tornar numa mediadora competente e informada sobre o processo de 

mediação. No entanto, apesar desta preocupação constante em desenvolver um bom trabalho, 

não poderia esquecer-se que também era um sujeito aprendente no contexto. Era natural existirem 

falhas ou aspetos que poderiam ser melhorados, por isso considera-se que a partir da reflexão, 

indagação e da introspeção realizada com um certo distanciamento conseguimos ter uma 

perceção diferente das situações, apontando mesmo o que poderia ter feito e não fez e para além 

do que fez, o que poderia ter acrescentado.  
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7.3.2.7.3.2.7.3.2.7.3.2. Impactos do estágio a nível institucionalImpactos do estágio a nível institucionalImpactos do estágio a nível institucionalImpactos do estágio a nível institucional    

    

O impacto do estágio a nível institucional foi o aspeto que menos se pôde constatar. Pelo 

facto de não existir um envolvimento direto no projeto dos professores e auxiliares não é possível 

compreender de que forma este projeto de mediação teve realmente impacto. Apesar disto, é de 

salientar um envolvimento das professoras do 1ºano, talvez pelos seus alunos estarem 

diretamente implicados no processo, na sinalização das duas alunas acompanhadas no Cantinho 

da Mediação. O facto de reconhecerem a autora como uma profissional capaz de as ajudar e 

ajudar os seus alunos, é algo bastante positivo. Para além disso, a professora do caso da aluna 1, 

no final das sessões de acompanhamento realizadas, referiu, em conversa informal as alterações 

significativas que observou no comportamento da aluna em contexto de sala-de-aula.  

O facto de no contexto de estágio não conhecerem o papel do mediador socioeducativo e, 

da mediação em geral foi um elemento negativo no desenvolvimento do projeto. A verdade é que 

se compreendeu que muitos professores não tinham interesse em ficar a conhecer, pois na 

reunião informal que a mediadora teve com os mesmos, em outubro de 2015, a explicar o que 

seria o seu projeto, uma professora disse para outra que este projeto “não é para os nossos 

alunos” (as professoras eram do 3º e 4º anos), referindo-se ao facto de existirem sessões para os 

alunos do 1º ano. 

7.3.3.7.3.3.7.3.3.7.3.3. Impactos do estágio a nível de conhecimento na área de especializaçãoImpactos do estágio a nível de conhecimento na área de especializaçãoImpactos do estágio a nível de conhecimento na área de especializaçãoImpactos do estágio a nível de conhecimento na área de especialização    

Atendendo à natureza do projeto e às especificidades da área de especialização em foco, 

uma das suas mais-valias prende-se com o facto de possibilitar ao estagiário um maior 

conhecimento e exploração de todas as fases do projeto. Apesar de serem já do seu conhecimento, 

pela primeira vez, a elaboração e conceção de cada uma delas dependerá somente de si, apesar 

da colaboração do orientador institucional e acompanhante de estágio. Para além disto, ao longo 

dos meses de intervenção adquire-se um maior conhecimento das práticas de mediação. Os 

conceitos teóricos, metodologias, modalidades de intervenção e, tanto outros aspetos já são do 

conhecimento do estagiário, mas, nos momentos de intervenção esses conhecimentos passam a 

fazer parte da sua prática enquanto profissional em construção e, por isso o desenvolvimento da 

sua práxis é um aspeto essencial. O facto da teoria e a prática se unirem é também outro dos 

aspetos fundamentais para o desenvolvimento de um profissional competente e conhecedor não 

só de teorias e paradigmas como também detentor do saber-fazer, saber-saber e saber-estar.  



51 

 

Focando-nos agora na mediação socioeducativa, modalidade da mediação em destaque no 

projeto desenvolvido e, no contexto de intervenção, pode-se referir que a atuação neste âmbito é 

de extrema importância. Pensar e praticar a mediação socioeducativa num contexto de uma escola 

básica em que a faixa etária dos alunos é tão jovem e, ainda nos primeiros anos do seu longo 

percurso escolar é um aspeto essencial para o seu crescimento enquanto cidadãos conscientes 

dos problemas, detentores de ferramentas-chave para a resolução de problemas futuros, consigo 

e com os outros, com capacidades comunicacionais e emocionais desenvolvidas e, empáticos 

com as pessoas que se vão cruzando no seu caminho. A consciência da existência de um 

problema, possibilitada através da resolução de conflitos, a tentativa e vontade na sua resolução 

são aspetos essenciais para o desenvolvimento de um novo olhar por parte dos alunos sobre os 

problemas e/ou desentendimentos, além disso, compreender que um conflito não é uma situação 

negativa na vida de alguém, mas algo que permite a reflexão, indagação e introspeção de certos 

aspetos da vida dessa pessoa compõem-se como estruturas importantes sobre as quais os alunos, 

neste caso, devem crescer.   

Apesar desta intervenção ter sido num contexto escolar, que tanto necessita de intervenções 

a este nível dado o número elevado de casos de violência e mau comportamento, também outros 

contextos carecem de intervenção no âmbito da mediação no geral e, da mediação socioeducativa 

em particular. Contextos como IPSS, bibliotecas, centros de estudos, associações de pais, ATL’s, 

entre outros, pertencem ao conjunto de instituições educativas onde poderiam ser construídos 

programas de mediação capazes de capacitar as crianças ou jovens em habilidades pessoais e 

sociais, onde se promovem valores como o respeito, a entreajuda e a solidariedade. Levar a 

mediação a contextos educativos, para além da escola parece ser uma estratégia fundamental, 

não só para a sua divulgação como para a (trans)formação de sujeitos e, consequentemente 

entidades.  

Assim, o desenvolvimento do projeto em foco intitulado de “Mediação Socioeducativa no 

contexto de uma Escola Básica: contributos para o desenvolvimento de competências” evidencia 

a importância e as mais-valias de uma intervenção num contexto com alunos tão jovens, dados os 

problemas identificados e os resultados obtidos após a intervenção.  
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APÊNDICE 1 

 

Protocolo da entrevistaProtocolo da entrevistaProtocolo da entrevistaProtocolo da entrevista    

 

Introdução: A presente entrevista está a ser realizada no âmbito do estágio académico referente à área do Mestrado em Educação 

- Mediação Educacional e Supervisão da Formação do Mestrado em Educação. Esta entrevista é anónima e tem como objetivo 

conhecer mais aprofundadamente os comportamentos e atitudes dos alunos do 1º ano, de modo a criar um plano de atividades 

ajustado às suas necessidades. Muito obrigada desde já pela sua colaboração. 

    

1. Á quanto tempo leciona na escola? 

2. Existem alunos com problemas: 

2.1. Comportamentais? 

2.2. De integração? 

2.3. De colegialidade? (dentro ou fora da sala de aula)? 

2.4. De assiduidade?  

2.5. Pode caraterizar esses alunos?  

3.  Quando lhes é dada uma tarefa executam-na sem “protestar” ou reagem com resistência?  

3.1.  São verbalmente agressivos? 

3.2.  Isolam-se?  

3.3.  São alvo de criticas por parte dos colegas? 

3.4.  Criticam os colegas? Pode apresentar exemplos de situações por si vivenciadas? 

4. Que estratégias tem usado para trabalhar com estes alunos? 

5. O comportamento e socialização dos alunos no espaço do recreio é-lhe familiar? 

6. Como tem conhecimento da interação entre os alunos no espaço exterior? 

7. Existe algum aluno que ainda não tenha adquirido as competências-chave do pré-escolar 

para iniciar com sucesso o 1º ano?  

7.1. Se sim, que medidas são tomadas nessa situação?   
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APÊNDICE 2 

Grelha de observação alunos do 1ºanoGrelha de observação alunos do 1ºanoGrelha de observação alunos do 1ºanoGrelha de observação alunos do 1ºano 

Data _____/_____/______ Data _____/_____/______ Data _____/_____/______ Data _____/_____/______                             

LegendLegendLegendLegenda: S a: S a: S a: S ––––    Sempre;    F F F F – Frequentemente; AAAA- Algumas vezes; R R R R – Raramente; NNNN – Nunca     

 
Categorias Categorias Categorias Categorias     

N
om

e 
do

 
al

un
o(

a)
 

                  

Comportamentos dirigidos aos colegasComportamentos dirigidos aos colegasComportamentos dirigidos aos colegasComportamentos dirigidos aos colegas    
Violência 
verbal ou 
gestual 

                   

Uso de 
violência física   

                   

Expressão de 
afeto físico  

                   

Brinca de 
forma ordeira 
e responsável 

                   

Brinca 
isoladamente 

                   

Observa os 
colegas a 
brincar 

                   

Participa nas 
brincadeiras 

                   

Põe de parte 
algum colega 

                   

Interage com 
colegas do 
mesmo ano 

                   

Brinca sempre 
com os 
mesmos 
colegas 

                   

Líder do grupo                    
    Em situação de Em situação de Em situação de Em situação de 
conflitoconflitoconflitoconflito        
Defende o 
líder 

                   

Foge para a 
beira de um 
auxiliar  

                   

Provoca ainda 
mais o(s) 
colega(s)  

                   

Comportamentos dirigidos aos auxiliaresComportamentos dirigidos aos auxiliaresComportamentos dirigidos aos auxiliaresComportamentos dirigidos aos auxiliares    
Uso de 
palavras e/ou 
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gestos 
inadequados 
Não cumpre 
as regras 

                   

Faz birras 
perante as 
ordens do(s) 
auxiliare(s) 

                   

    
 
Comentários/Inferências: 
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APÊNDICE 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Relato da sessãoRelato da sessãoRelato da sessãoRelato da sessão    

 

 

ObservaçõesObservaçõesObservaçõesObservações    
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APÊNDICE 4 

Nome ____________________________________________ 

Sessão nº _____ 

Data ____/____/_______ 

 

 

SempreSempreSempreSempre    Às vezesÀs vezesÀs vezesÀs vezes    NuncaNuncaNuncaNunca    Não seiNão seiNão seiNão sei    

Estive atento e concentrado no trabalho?     

Falei em tom de voz baixo?     

Permaneci no meu lugar?     

Esperei que os outros acabassem de falar?     

Ouvi e procurei compreender ideias e opiniões dos meus 
colegas? 

    

Apresentei as minhas ideias e opiniões aos colegas?     

Encorajei os colegas a participarem no trabalho?     

Ajudei os colegas quando necessário?     

Aceitei a ajuda de outros colegas?     

Elogiei o trabalho dos meus colegas?     

Respeitei os papéis que os outros colegas estavam a 
representar? 

    

Compreendi o que é um conflito?     

Compreendi que um conflito pode ter um lado positivo?     

C A N T I N H O  D A  M E D I A Ç Ã OC A N T I N H O  D A  M E D I A Ç Ã OC A N T I N H O  D A  M E D I A Ç Ã OC A N T I N H O  D A  M E D I A Ç Ã O  

AutoavaliaçãoAutoavaliaçãoAutoavaliaçãoAutoavaliação    
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APÊNDICE 5 

 

  

 

 

 



63 

 

APÊNDICE 6 
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APÊNDICE 7 
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APÊNDICE 8 

CANTINHO DA MEDIAÇÃOCANTINHO DA MEDIAÇÃOCANTINHO DA MEDIAÇÃOCANTINHO DA MEDIAÇÃO    

Registo de intervenção 

Sessão nºSessão nºSessão nºSessão nº 5    Data:Data:Data:Data:    19 de maio de 2016    

Acompanhamento aluna 1Acompanhamento aluna 1Acompanhamento aluna 1Acompanhamento aluna 1    

Mediadora:Mediadora:Mediadora:Mediadora:    Susana Martins    

 

  Relato da sessãoRelato da sessãoRelato da sessãoRelato da sessão    

Nesta quinta sessão à semelhança das anteriores, procurei compreender como estava a correr 

a semana da aluna e, pelo que me disse estava a correr bem. A aluna 1referiu mesmo que não 

bateu em nenhum colega e, que esteve a brincar.  

Após este início, questionou-me quando construía-mos uma pétala. Expliquei-lhe que, para que 

isso aconteça é necessário que numa situação em que te sintas com raiva e/ou enervada ou 

até mesmo numa situação de desentendimento com algum colega, a tua reação não seja bater, 

isto é, se conseguires controlar aquilo que estás a sentir, aí construímos uma pétala. Reforcei 

também a ideia de que quantas mais vezes fores capaz de gerir os teus sentimentos, mais 

pétalas iremos desenhar, que levará à construção de uma linda flor.  

De seguida voltei a questionar a aluna sobre qual a estratégia que deveria utilizar quando tivesse 

um desentendimento com alguém, tal como já tinha feito numa das sessões anteriores. Este 

constante questionamento serve como forma de compreender se a aluna ainda se recorda da 

estratégia e, é também um reforço das técnicas que pode utilizar para gerir os seus 

sentimentos/emoções. 

Posto isto, a aluna 1 relatou que na passada sexta, dia após ter estado comigo no Cantinho da 

Mediação, teve uma situação de conflito e conseguiu respirar fundo e não teve uma reação 

violenta. Contou-me que estava com umas colegas a “jogar às escondidinhas” e estava outro 

grupo de meninos a andar atrás delas. No meio das brincadeiras o grupo de meninos 

assustaram-nas e, começaram a bater-lhes, puxando-as pelo braço e empurrando-as. A atitude 

da aluna 1, segundo a mesma, foi correr para a entrada principal da escola, sentar-se no chão 

e começar a pôr em prática a estratégia que lhe tinha ensinado. Começou por respirar fundo e 

contar até dez. De seguida, como a estratégia envolvia falar com os intervenientes no conflito 

para que pudessem resolve-lo, a aluna 1 pediu à sua prima que também estava a brincar 
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consigo, que fosse perguntar ao grupo dos meninos se queriam ser seus amigos. Embora sem 

sucesso a aluna 1 referiu que tentou resolver a situação. 

Depois de ouvir a aluna 1 felicitei-a pela sua atitude pois não retribuiu os 

comportamentos/atitudes violentos de que foi alvo. Assim, construímos a primeira pétala do da 

flor e, na próxima sessão a aluna irá receber um autocolante com uma imagem alusiva a uma 

personagem da Disney de que gosta muito.  

No final da sessão a aluna colou uma cara verde na ficha “Como correu o teu dia?” no lugar 

correspondente a esta sessão. 

ObservaçõesObservaçõesObservaçõesObservações    

A aluna 1 apresenta altos e baixos em relação aos seus comportamentos, ou seja, tanto 

consegue autocontrolar-se, fazendo uma gestão positiva dos seus sentimentos/emoções, como 

já não consegue pôr em prática as dicas que lhe vou transmitindo e, regride tendo 

comportamentos agressivos e desajustados para com os seus colegas.  
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APÊNDICE 9APÊNDICE 9APÊNDICE 9APÊNDICE 9    

CANTINHO DA MEDIAÇÃOCANTINHO DA MEDIAÇÃOCANTINHO DA MEDIAÇÃOCANTINHO DA MEDIAÇÃO    

Registo de intervenção 

 

 

  Relato da sessãRelato da sessãRelato da sessãRelato da sessãoooo    

A oitava sessão corresponde à última sessão com a aluna 1. 

Nesta sessão pretendi saber se a aluna tem utilizado a bola antisstress e, a mesma respondeu 

afirmativamente, relatando-me duas situações em que a utilizou.  

A primeira situação aconteceu em casa. A aluna 1 chateou-se com a mãe e, ficou enervada. Foi 

para o seu quarto e usou a bola antisstress.  

A segunda situação aconteceu no parque ao qual foi com a sua irmã. Estava uma menina de 

raça cigana que também frequenta a sua escola e, esta menina começou a dizer coisas que a 

aluna 1 não gostou e, consequentemente ficou enervada com a situação. Quando foi para casa 

utilizou a bola e, acalmou-se. 

Posto isto, felicitei a aluna pela sua reação não-violenta e, também por ter utilizado a bola que 

lhe dei, já que o propósito era mesmo esse, que a ajudasse a autocontrolar-se. De seguida, 

disse-lhe que esta era a nossa última sessão juntas e que então deixaria de a acompanhar, 

mas, reforcei que será importante que ela continue a realizar as estratégias que lhe ensinei. A 

aluna questionou-me se quando voltasse das férias eu estaria na escola. Ficou com um ar 

desapontado quando lhe disse que não. 

Posteriormente e, como forma de balanço das sessões que desenvolvi com a aluna, quis saber 

a opinião da aluna acerca da sua evolução ou não. A aluna respondeu que está melhor, já 

consegue autocontrolar-se e gerir melhor as suas emoções.  

No final da sessão a aluna preencheu a ficha “Como correu o teu dia?” colando uma cara verde 

na data do dia correspondente.  

ObservaçõesObservaçõesObservaçõesObservações    

Não existem observações a registar. 

Sessão nºSessão nºSessão nºSessão nº 8    Data:Data:Data:Data:    08 de junho de 2016    

Acompanhamento aluna 1Acompanhamento aluna 1Acompanhamento aluna 1Acompanhamento aluna 1    

Mediadora:Mediadora:Mediadora:Mediadora:    Susana Martins    
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APÊNDICE 10  

CANTINHO DA MEDIAÇÃO 

Registo de intervenção 

Sessão nºSessão nºSessão nºSessão nº 2     Data:Data:Data:Data:    28 de abril de 2016    

Acompanhamento aluna 1Acompanhamento aluna 1Acompanhamento aluna 1Acompanhamento aluna 1    

MMMMediadora:ediadora:ediadora:ediadora:    Susana Martins    

 

  Relato da sessãoRelato da sessãoRelato da sessãoRelato da sessão    

Esta sessão teve início com o preenchimento da ficha de autoavaliação das sessões intitulada 

“Como correu o teu dia?”, para a qual são fornecidas à aluna imagens de três caras que 

correspondem a três estados (bem – verde; assim-assim - amarelo e mal - vermelho). A aluna 

começou por colocar a cara que considera adequada no dia de hoje, tendo em conta os dias 

passados. Decidiu colar a cara amarela (assim-assim) e como justificação referiu que não 

conseguiu cumprir um ponto do acordo correspondente a “não bater nos colegas”. Após esta 

afirmação pedi-lhe que me explicasse o que aconteceu e, a aluna 1 relatou que há uns dias teve 

um conflito com uma menina da sua turma, em que as duas estavam na sala de aula e, para 

que realiza uma tarefa, a aluna 1 pediu ao professor para subir a mesa, mas, uma colega 

empurrou-a e caiu. A aluna 1 reagiu de modo violento para com a colega e, no meio desse 

acontecimento a colega acabou por cair ao chão e disse à aluna 1: “dá-me um pontapé no 

coração” e a aluna 1 deu.  

Questionei a aluna 1 sobre o porquê da sua reação violenta para com a colega, ao que me 

respondeu dizendo que lhe deu o pontapé porque a colega pediu que o fizesse e, quando a 

confrontei, perguntando-lhe se a sua primeira reação é bater quando tem um desentendimento 

com algum colega a aluna 1 afirmou que sim.  

No seguimento da nossa conversa, levantei a questão do porquê de considerar que o seu dia 

correu mais-ou-menos, ao que a aluna 1 referiu que bateu numa colega e “bater é feio” e não 

se deve fazer. 

Depois desta afirmação e tendo em conta o acontecimento relatado pela aluna 1, considerei 

importante falar-lhe de uma estratégia que ela poderia utilizar sempre que se sentisse enervada 

com alguma situação e/ou numa situação de desentendimento com algum colega. Assim, 
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disse-lhe que nesses casos ela poderia respirar fundo, contar até dez e só depois reagir, falando 

com o(a) colega sobre o que aconteceu, seja uma discussão ou uma discordância sobre algum 

assunto. 

Para além de lhe dizer o que fazer, considerei importante demonstrar-lhe o procedimento, ao 

que a aluna me pareceu bastante interessada. 

ObservaçõesObservaçõesObservaçõesObservações    

Perante o relato que a aluna fez sobre a situação de violência entre ela e a colega, consegui 

constatar que a aluna tem consciência de que bater nos colegas é algo que não deve fazer, por 

se tratar de um comportamento errado, mesmo que exista um problema/desentendimento. 

Apesar disto, a aluna continua a ter comportamentos/atitudes agressivas. 

A aluna ainda não consegue realizar o seu autodomínio no que diz respeito às emoções.  
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APÊNDICE 11 

CANTINHO DA MEDIAÇÃOCANTINHO DA MEDIAÇÃOCANTINHO DA MEDIAÇÃOCANTINHO DA MEDIAÇÃO    

    
Registo de intervenção 

Sessão nºSessão nºSessão nºSessão nº 7    Data:Data:Data:Data:    03 de junho de 2016    

Acompanhamento aluna 1Acompanhamento aluna 1Acompanhamento aluna 1Acompanhamento aluna 1    

Mediadora:Mediadora:Mediadora:Mediadora:    Susana Martins    

 

 

 

 

  Relato da sessãoRelato da sessãoRelato da sessãoRelato da sessão    

Nesta sétima sessão, tendo em conta os relatos que as colegas da aluna 1 me vieram contar 

acerca dos seus comportamentos, considerei importante abordar esta questão com a mesma 

para que pudesse ouvir a seu ponto de vista. 

Quando comecei por relatar o que se tinha passado em relação aos conflitos que as colegas 

têm tido com a aluna, a mesma não se recordava de certas situações que as colegas me tinham 

contado em que a aluna 1 teve um comportamento agressivo e/ou desajustado. Mas, após 

esclarecer de que situações se tratavam a aluna recordou-se e, afirmou que têm existido 

situações de conflito/desentendimento e, que não me tem contado. 

Expliquei-lhe que necessito que ela me conte tudo o que acontece, sejam coisas boas que já 

conquistou, mas também, coisas más que lhe tenham acontecido, pois só assim a consigo 

ajudar a ultrapassar as situações. Tendo em conta que as situações de agressividade têm 

continuado a ocorrer e, a estratégia que lhe transmiti por si só não está a surtir o efeito desejado, 

dei à aluna 1 uma bola antisstress. Expliquei-lhe qual a sua funcionalidade, dizendo-lhe que a 

deveria ter sempre consigo no bolso e, quando acontecesse alguma coisa que a deixasse 

enervada ou irritada e, com vontade de ser mais agressiva poderia apertar a bola as vezes que 

quisesse e, assim poderia acalmar-se. 

No final da sessão, a aluna preencheu a ficha de monitorização “Como correu o teu dia?” 

colando uma cara vermelha na data correspondente à sessão.   

ObservaçõesObservaçõesObservaçõesObservações    

Não existem observações a registar. 
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APÊNDICE 12  

CANTINCANTINCANTINCANTINHO DA MEDIAÇÃOHO DA MEDIAÇÃOHO DA MEDIAÇÃOHO DA MEDIAÇÃO    

Registo de intervenção 

Sessão nºSessão nºSessão nºSessão nº 1 e 2     Data:Data:Data:Data:    03 de junho de 2016    
Acompanhamento aluna 2Acompanhamento aluna 2Acompanhamento aluna 2Acompanhamento aluna 2    
Mediadora:Mediadora:Mediadora:Mediadora:    Susana Martins    

 

  Relato da sessãoRelato da sessãoRelato da sessãoRelato da sessão    

Tomei conhecimento do caso da Joana através da sua professora, a mesma relatou-me que a 

aluna é bastante distraída nas aulas e, por vezes começa a chorar, sem razão aparente. A 

professora solicitou a minha ajuda, sugerindo que conversasse com a aluna 2, de modo a 

conseguir compreender a origem dos seus comportamentos mais desajustados em contexto de 

sala de aula. 

Estive a primeira vez com a aluna 2 uma semana antes da segunda sessão (3 de junho). 

Momentos antes tinha conversado com a professora da aluna para lhe dizer que se houvesse 

possibilidade de reunir com a aluna durante a sua aula, o iria fazer. A professora respondeu 

prontamente que sim pois a aluna já tinha realizado as tarefas que a professora tinha pedido. 

Assim sendo, no início da aula fui à sala onde se encontrava a aluna e pedi-lhe que viesse 

comigo ao Cantinho da Mediação. 

Quando chegamos ao espaço do Cantinho da Mediação e nos sentamos, comecei por lhe 

perguntar se já me tinha visto pela escola e, a aluna 2 imediatamente disse que sim, referindo 

até que esteve presente quando fizemos a escolha do nome do espaço, em conjunto com todos 

os alunos da escola. 

Posteriormente questionei-a sobre se conhecia a razão de estar no Cantinho da Mediação, ao 

que me respondeu que não. Desta forma, expliquei-lhe qual o propósito do espaço onde nos 

encontrávamos, para que serve e ainda, de forma muito sucinta quais são os princípios e 

objetivos da mediação. Continuei a conversa dizendo que juntas íamos desenvolver algumas 

atividades e, a primeira atividade seria tirar fotografias a vários espaços da escola de que ela 

gostasse ou não. Neste seguimento, fomos dar uma volta pela escola, tanto no interior como 

no exterior da mesma e, tirei fotografias aos espaços que a aluna ia dizendo.  
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No final, expliquei-lhe que ia passar as fotografias para o computador e, assim que o fizesse 

iriamos reunir novamente para realizar a segunda parte da atividade. 

Desta forma, no dia 3 de junho reunimos no Cantinho da Mediação para concluir a atividade 

que se destinava ao preenchimento de uma grelha baseada na “Grelha de Kelly”. Nesta grelha 

constaram as fotografias dos espaços da escola (as fotografias foram visualizadas através do 

computador) e, uma coluna correspondente aos sentimentos/emoções identificados pela aluna. 

Depois da aluna referir esses sentimentos/emoções foram atribuídos também pela aluna 

valores de 1 a 5 consoante o seu nível de emoção em relação a determinado espaço. A 

construção desta grelha tinha como principal objetivo constatar em cada espaço quais os 

sentimentos que a aluna tinha, de modo a compreender o porquê de existir um espaço 

específico em que a aluna não se sentisse bem, para posteriormente trabalhar essa questão, 

desmistificando as propriedades do local (ex. o que lá se faz e para que serve) e ainda, trabalhar 

a gestão do sentimento/emoção que o mesmo lhe transmite.  

Depois de explicar à aluna 2 em que consiste a atividade que iriamos desenvolver, pedi-lhe que 

dissesse alguns sentimentos e/ou emoções. Aí compreendi que a aluna tinha dificuldades em 

enumerar sentimentos/emoções, mesmo quando eu explicava de forma mais simples o que 

queria que me dissesse, não referindo a palavra sentimentos/emoções. Apesar desta 

dificuldade a aluna conseguiu identificar três sentimentos/emoções: feliz, triste e medo. Demos 

seguimento à atividade em que fui mostrando à aluna as várias fotos que tínhamos tirado para 

que depois pudesse então, atribuir um número.  

Existiram duas fotos que se destacaram. A primeira foto que lhe apresentei dizia respeito ao 

espaço destinado à cantina da escola. A aluna 2 atribui a pontuação de 1 a esse espaço no que 

toca ao grau de felicidade que sente quando frequenta a cantina. Conversamos um pouco sobre 

o porquê de não se sentir feliz nesse espaço e, a aluna referiu que não gosta da comida e, os 

seus colegas quando estão a almoçar falam alto, ficando, assim, muito barulho dentro do 

espaço e, é algo que a aluna 2 não gosta. Ela não gosta de muito barulho, prefere ambientes 

mais calmos.  

O outro espaço em que a aluna não se sente bem foi um espaço referente a uma zona do 

recreio da escola (foto nº3), situada na parte exterior da mesma. A aluna 2 atribuiu um 2 

relativamente à tristeza que sente nesse espaço, pois uma colega de que gosta muito brincava 

consigo muitas vezes nesse espaço, algo que agora já não acontece tão frequentemente quanto 

desejava. A aluna relata que essa colega chamada aluna 3 deixou de brincar consigo devido a 
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outra colega chamada aluna 4, já que esta não quer brincar com a aluna 2. Devido a esta 

situação relatada pela própria combinamos conversar com as duas colegas e a própria aluna 

2, numa sessão de mediação. Notei na aluna alguma tristeza perante esta situação, já que a 

mesma referiu que gosta muito da aluna 3.  

Quando lhe apresentei a foto nº5 correspondente ao campo de futebol da escola, a aluna 2oana 

contou que ajuda os colegas que caem quando estão lá a jogar futebol.  

No final da sessão, considerei importante frisar que sempre que necessitasse de falar comigo 

eu estaria disponível para a ouvir e ajudar. 

ObservaçõesObservaçõesObservaçõesObservações    

A aluna tem dificuldades ao nível da expressão oral, não se consegue perceber com nitidez 

algumas palavras que diz. A aluna reconhecesse reconhece esta dificuldade, já que a certa 

altura da nossa conversa refere que frequenta um terapeuta da fala. Refere também que a sua 

mãe a colocou no Instituto Britânico para continuar a falar inglês (a aluna esteve alguns anos 

com os pais no Canadá) e, o facto de frequentar o Instituto Britânico e ao mesmo tempo estar 

a ser acompanhada no Terapeuta da Fala, confunde-a bastante pois, já voltou a regredir.  
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APÊNDICE 13  

CANTINHO DA MEDIAÇÃOCANTINHO DA MEDIAÇÃOCANTINHO DA MEDIAÇÃOCANTINHO DA MEDIAÇÃO    

Registo de intervenção 

Sessão nºSessão nºSessão nºSessão nº 3    Data:Data:Data:Data:    08 de junho de 2016    

Acompanhamento aluna 2Acompanhamento aluna 2Acompanhamento aluna 2Acompanhamento aluna 2    

Mediadora:Mediadora:Mediadora:Mediadora:    Susana Martins    

 

  Relato da sessãoRelato da sessãoRelato da sessãoRelato da sessão    

Na presente sessão estiveram presentes a aluna 2 e a aluna 3. A outra menina, a aluna 4 não 

pôde estar presente pois não foi às aulas.  

Para dar início à sessão comecei por explicar à aluna 3 o porquê de se encontrar no Cantinho 

da Mediação, resumi o que a aluna 2 me tinha dito na sessão anterior e, transmiti-lhe o que a 

sua amiga estava a sentir por causa do seu afastamento (assim que referi estes aspetos a aluna 

2 acenou com a cabeça). 

Posteriormente dei espaço à aluna 3 para que pudesse contar a sua versão e, 

consequentemente dar a sua opinião. Lancei-lhe uma pergunta: “É verdade que existiu um 

afastamento entre ti a e (…)?” A aluna 3 respondeu que sim, após alguma hesitação. À medida 

que lhe ia colocando perguntas para compreender a sua versão e criar um momento de partilha 

e troca de ideias e opiniões, percebi que a aluna 3 é uma menina bastante tímida e, por isso, 

no início, hesitava em responder.  

Ao longo do desenvolvimento da sessão a aluna 3 foi ficando mais confortável. Disse que queria 

brincar com a aluna 2, quando a questionei em relação a esse aspeto. Mas a aluna 2 disse que 

agora tem brincado com um menino que também faz parte da turma das meninas, mas, a 

aluna 3 não quer brincar com ele.  

Em relação ao que a aluna 2 afirmou na sessão anterior relativamente ao facto de não brincar 

com a aluna 3 por causa de outra colega, a aluna 4, a aluna 3 disse que não é verdade. Então, 

levantei a hipótese de brincarem as três juntas, tentando encontrar um equilíbrio entre o que 

todas gostariam de fazer e, ao que gostariam de brincar.  
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Pelo facto de a outra parte implicada nesta situação não estar presente e, por se tratar do último 

dia de aulas, visto que no dia a seguir as atividades da escola iriam recair sobre a festa de final 

de ano, não podemos saber qual a opinião da aluna 3 em relação ao assunto. Assim, este 

processo de mediação ficou sem resolução aparente.  

ObservaçõesObservaçõesObservaçõesObservações    

Não existem observações a registar. 
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 APÊNDICE 14 

CANTINHO DA MEDIAÇÃOCANTINHO DA MEDIAÇÃOCANTINHO DA MEDIAÇÃOCANTINHO DA MEDIAÇÃO    

Registo de intervenção    

Sessão nºSessão nºSessão nºSessão nº 1     Data: Data: Data: Data: 20 de maio de 2016    

Designação da atividade:Designação da atividade:Designação da atividade:Designação da atividade: Interpretação de 

papéis de cooperação    

Mediadora: Mediadora: Mediadora: Mediadora: Susana Martins    

  Relato da sessãoRelato da sessãoRelato da sessãoRelato da sessão    

 A presente sessão corresponde à primeira sessão com o 1º ano.  

Quando cheguei à sala de aula os alunos estavam sentados nos seus lugares prontos para 

começar mais uma aula, mas esta seria uma aula diferente daquelas a que estão habituados. 

Não iriam aprender as letras ou os números, mas sim, uma aprendizagem também igualmente 

importante: as competências de que necessitam no seu relacionamento com os outros e, com 

o seu próprio eu. 

Comecei por perguntar-lhes se me conheciam. Responderam todos em uníssono que sim. 

Perguntei de seguida se sabiam quem eu era e, muito disseram o meu nome. Acrescentei 

dizendo que sou a mediadora da escola. De seguida, perguntei-lhes o que é o Cantinho da 

Mediação e responderam dizendo que “se nos sentíssemos tristes podemos ir ter contigo para 

nos ajudares”, uma menina referiu que “se estivermos com algum problema com algum colega, 

podemos ir ter contigo para nos ajudares a resolver o problema”. Fiquei muito satisfeita com 

as respostas que os alunos deram pois demonstra que compreenderam o propósito da criação 

do Cantinho da Mediação como sendo um espaço dedicado a eles. Para além disso, estes 

aspetos que mencionaram foram referidos por mim quando nos juntamos para a escolha do 

nome para o espaço e, isso significa que aquilo que disse tive algum significado para eles, de 

tal forma que não mais se esqueceram. 

Após este momento introdutório em que o propósito foi apresentar-me e, apresentar, de forma 

sucinta aquilo que iriamos abordar nas semanas seguintes, pedi aos alunos que se 

apresentassem, dizendo o nome e o que mais gostam de fazer nos seus tempos-livres. 
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Depois deste momento de apresentação, a professora saiu da sala, dizendo que estaria por 

perto caso precisasse de alguma coisa.  

Desta forma, comecei por explicar aos alunos o que iriamos fazer. Esta sessão, bem como as 

três próximas têm como tema central o trabalho em equipa e a cooperação, este conjunto de 

atividades é intitulado de “Trabalho em equipa: Estas preparado?”. A primeira sessão deste rol 

de atividades corresponde à visualização de um pequeno vídeo sobre a importância da 

cooperação, para de seguida, serem discutidos em conjunto os aspetos mais importantes do 

vídeo relativamente ao seu enredo e ás questões subjacentes ao mesmo. Posteriormente foi 

desenvolvida a atividade referente a “o que faz um bom ouvinte?” na qual existem regras que 

dizem respeito a aspetos comunicacionais que devem ser tidos em conta na interação com os 

outros.  

No final da tarefa, em grupo turma são discutidas algumas questões relacionadas com os 

comportamentos de um bom ouvinte e as consequências que surgem quando não temos 

comportamentos de convivência em grupo.   

Neste seguimento, pedi-lhes que, de forma organizada, se sentassem perto do meu computador 

(a sala de aula dos alunos não tem vídeo-projetor, só as salas do 4ºano e a biblioteca da escola 

possuem esse tipo de equipamento). Assim que acabei de lhes dar as indicações necessárias 

começaram a falar e a arrastar cadeiras na “luta” por um lugar junto do computador, algo que 

tornou um pouco complicada a tarefa de os manter em silêncio. Até que estivessem todos 

acomodados e, sem discutir porque “não consigo ver o computador” ou “aquele está à minha 

frente” demorou um pouco. Passado este momento inicial, coloquei o vídeo a passar e, quando 

terminou quiseram ver novamente.  

Posteriormente comecei por lançar a pergunta para a discussão do vídeo. Mas, nessa altura um 

menino entornou uma garrafa de água que estava em cima da mesa e, pertencia a uma menina. 

Esse momento gerou algum reboliço na turma pois, enquanto eu estava a limpar, outros 

estavam a tentar por a mão na água que o menino entornou. Mandei-os voltar para os seus 

lugares. 

Passado este reboliço, retomámos a discussão do vídeo. Os alunos iam respondendo às 

questões que ia colocando, no entanto, outros alunos iam tendo conversas paralelas e, percebi 

que não iria conseguir continuar o desenvolvimento da atividade com o barulho que se fazia 

sentir. Então, abri a porta da sala, a professora encontrava-se ao lado da sala, pedi-lhe que 
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entrasse de forma a poder ajudar-me a controlar o alvoroço para que fosse possível a realização 

da atividade.  

De uma forma geral os alunos compreenderam o propósito da tarefa e, também o tema em si. 

Quando os questionei sobre se consideram importante o trabalho em equipa, uma menina 

respondeu que sim “porque nos podemos ajudar uns aos outros, pensamos juntos e 

conseguimos acabar a tarefa. Se não trabalharmos em equipa isso não acontece”.  

Posteriormente passamos para a segunda parte da atividade sobre “o que faz um bom 

ouvinte?”. Através da minha observação, os alunos tiveram alguma dificuldade em cumprir a 1ª 

e 2ª regras. Quando questionados sobre se gostaram mais de ouvir o colega ou falar, as opiniões 

ficaram divididas entre 50/50, alguns alunos referiram que gostaram mais de ouvir, justificando 

a sua escolha ao dizer que “podemos ouvir o que o colega pensa” e, aqueles que disseram que 

gostaram mais de falar, fizeram-no porque poderiam referir o que gostaram mais no vídeo. Duas 

meninas mencionaram que sabiam que os colegas os estavam a ouvir através do olhar e, 

porque demonstravam estar muito atentas e concentradas em relação àquilo que diziam. 

É de salientar que os alunos compreenderam bem que quando não temos comportamentos de 

convivência em grupo nos “zangamos” e “chateamos” e não conseguimos trabalhar com a 

outra pessoa. Por isso, um bom ouvinte “deve ouvir o que o outro colega está a dizer e deve 

estar atento”.  

ObservaçõesObservaçõesObservaçõesObservações    

Os alunos quando estão na presença da professora comportam-se melhor, pois já não existem 

tantas conversas paralelas e, consequentemente o barulho na sala de aula é menor. No entanto, 

ainda assim tenho de os chamar a atenção algumas vezes e, repetir as informações para que 

todos atinjam os objetivos previstos.  
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APÊNDICE 15 

C A P A C I T A - T E :  D E S E N V O L V I M E N T O  D E  C O M P E T Ê N C I A S  P E S S O A I S ,  

S O C I A I S  E  D E  R E S O L U Ç Ã O  D E  C O N F L I T O S  

 

Sessão nºSessão nºSessão nºSessão nº 5     Data:Data:Data:Data:     02 de junho de 2016    

Designação da atividade:Designação da atividade:Designação da atividade:Designação da atividade: Consegues resolver o 

conflito?    

Mediadora:Mediadora:Mediadora:Mediadora:    Susana Martins    

  Relato da sessãoRelato da sessãoRelato da sessãoRelato da sessão    

Esta sessão correu muito bem. Os alunos mostraram-se bastante interessados pela forma de 

discussão em si.  

Preparei previamente um conjunto de situações-problema que foram sendo discutidos e 

analisados nos grupos de trabalho das sessões anteriores e, tendo em consideração os papéis 

que devem representar. Para que pudessem mudar de papel, pedi-lhes que trocassem os 

crachás no sentido dos ponteiros do relógio, mas houve um grupo específico de meninas que 

não gostou muito desta troca, já que gostavam muito dos crachás que tinham colorido. No 

entanto, depois de lhes explicar o porquê de desempenharem um novo papel, compreenderam 

e aceitaram a troca.  

Desta forma, comecei por explicar o que iriamos fazer. A cada um dos grupos forneci duas 

folhas com as situações-problema que teriam de analisar e, escrevi no quadro soluções para 

resolver os problemas, nomeadamente dialogar, bater, não falar e afastar-se. Para cada uma 

destas soluções existia um post-it colorido que seria dado por mim ao grupo assim que 

dissessem que solução atribuiriam a determinado problema.  

Uma das situações que me deixou bastante satisfeita pois percebi que tinham compreendido a 

essência das sessões anteriores, prendeu-se com o facto de numa das situações-problema 

analisados, um dos alunos de um grupo que era composto só por rapazes, quis acrescentar 

outra forma de resolver o conflito para além daquelas que já constavam no quadro, o trabalho 

em equipa. Justificou a sua escolha dizendo que se naquela situação trabalhassem em equipa 

conseguiriam chegar a um consenso e, resolver a situação. Depois desse menino ter 

acrescentado mais essa opção, aquela passou a ser outra das respostas escolhidas pelos 

colegas em outras situações-problema.  
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Para além desta opção ter sido escolhida por alguns grupos, a opção dialogar foi aquela que os 

alunos apontaram mais como sendo a melhor forma de resolver os problemas/conflitos em 

questão.  

Em relação ao empenho dos alunos nesta atividade, estes mostraram-se bastantes 

entusiasmados principalmente com o facto de terem de se deslocar ao quadro para colar o 

post-it em torno da solução mais adequada, no seu entender. Dentro de um grupo por vezes 

existiam opiniões diferentes em relação à melhor solução o que, por um lado é bastante positivo 

devido à diversidade de opiniões e, olharem para as coisas de forma diferente, por outro lado, 

essa diversidade estava camuflada no querer ter a oportunidade de ir ao quadro e colocar 

também um post-it. Pude constatar isso pois no momento de escolher quem ia ao quadro, todos 

queriam ir e, pediam para ser o próximo. Apesar das insistências comecei por dar aos porta-

voz pois fazia parte da sua tarefa partilhar com o grupo as conclusões a que o grupo chegou e, 

neste caso a sua escolha em relação à melhor solução para o problema/conflito.  

ObservaçõesObservaçõesObservaçõesObservações    
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