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PROBLEMA 1 

Repercussões a nível da sala de aula 
 

Número acentuado de conflitos entre alunos, no 
RECREIO  

FÍSICOS: 

- Empurrar 

- Pontapear 

- Passar rasteiras 

VERBAIS: 

- Chamar nomes 
feios (colegas e 

familiares) 

RAPAZES: 

-Futebol 

-Falta de oferta 

de atividades 

 

 

 

RAPARIGAS: 

-“Grupinhos 

fechados” 

-Falta de oferta 

de atividades 

 

 

 

ORIGEM 



PROBLEMA 2 
Comportamentos desajustados no 

REFEITÓRIO 

FÍSICOS: 

-Atirar pão e 
bolas de 

guardanapos 

- Empurrar 

VERBAIS: 

- Chamar nomes 
feios (colegas e 

familiares) 

- Gritar / Falar 
muito alto 

Repercussões a nível da sala de aula 

 

Funcionárias 

falam mais alto 

com os alunos 



ESTRATÉGIAS 
UTILIZADAS 

Reflexão 

conjunta 
Pedido de desculpa 

ao outro  

Registo da 

ocorrência  

Processo disciplinar 

Informação ao 

encarregado de educação Resultados pouco 

satisfatórios 

Assembleias de alunos 
Problemas 

Novas 

Estratégias 

Ata nº1, 

de 10-02-2012 

Recreios 

(barulho, falta 

de brinquedos, 

lutas entre 

alunos,  campo 

de futebol…) 

Refeitório 

(barulho, pão e 

papel atirado…)  

Recreios (mais brinquedos, 

espaços organizados, alunos 

vigilantes do recreio, 

melhorias no campo de 

futebol…) 

Refeitório (mesas 

organizadas por turmas,  falar 

mais baixo, não atirar pão 

nem papel…) 

Projeto “Trocamos a 

Zanga pelo Abraço” 

Estruturar o trabalho iniciado 

no ano letivo anterior 

Consubstanciar as 

preocupações  comuns 

Potenciar o grupo 

alvo 

Atas nº2 e 3 



Projeto : “Trocamos a Zanga pelo Abraço” 
 

Necessidade 

 

- Estímulo na ação dos alunos 

 

- Resposta aos interesses, 

expectativas e sugestões dos 

alunos 

 

- Responsabilização 

 

- Confiança mútua 

 

-Respeito pelo próximo  

 

- Adesão afetiva 

 
 

 

Proporcionar 

 

- Atividades significativas 

 

- Recursos 

diversificados 

 

- Novos espaços 

 

-Clima democrático, de 

abertura e flexibilidade 

 

- Ensino eficaz 

 

 

 

DAR PARA RECEBER 

APRENDER 

 

 é modificar de 

forma evidente 

o 

comportamento 

ao longo do 

tempo 



População Escolar / Elementos Participantes 

Projeto de Escola :  EB1/JI da Rinchoa 

• Pré escolar : 2 turmas (45 alunos) / 1º Ciclo : 12 turmas (252 alunos) 

 

    Total : 14 turmas (297 alunos) 

 

• 21 Docentes / 9 Assistentes Operacionais / 4 monitores do ATL / 4 

funcionárias do refeitório 

 

Projeto : “Trocamos a Zanga pelo Abraço” 

 

Pais e Encarregados de Educação interessados / Outros elementos  

 

da comunidade educativa / entidades locais (Centro de Saúde; Junta  

 

de Freguesia; Escola Segura; Educa; Associação “Geração Adolescer” – 

 

 Programa “Orienta-te”; …) 

 



Projeto : “Trocamos a Zanga pelo Abraço” 

OBJETIVOS  

GERAIS 

• Promover a alteração 
comportamental nos alunos 

 

•  autonomia 

• respeito  

• responsabilidade 

ESTRATÉGIAS 

• Parcerias 

• Maior envolvimento das famílias nas dinâmicas da 
escola 

• Recreio em sala de aula, em dias de chuva 

• Mais atividades lúdicas nos recreios 

• Dinâmicas do refeitório ajustadas às necessidades 

• Resultados positivos divulgados 

• AEC de “Filosofia para Crianças”  (refletir, sentir, 
pensar) 

• Auto e hetero reflexão pelos alunos 



Projeto : “Trocamos a Zanga pelo Abraço” 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Melhorar as condições do espaço exterior 

  

ATIVIDADES 

•Criação de canteiros de 

flores com pneus velhos, 

pintados de cores variadas, a 

colocar no espaço relvado 

circundante ao edifício escolar 

•Criação de uma horta 

pedagógica 

•Pintura dos muros 

•Arranjo dos bebedouros 

•Organização do espaço exterior 

com diversas zonas lúdicas 

(música e dança / leitura / 

futebol / basquetebol / jogo do 

pião / jogo das caricas / jogo do 

berlinde /  jogo do elástico / 

saltar à corda) 

 

INDICADORES 

DE AVALIAÇÃO 

 

•5 a 10 canteiros 

de flores 

 

•4 a 6 espécies de 

legumes diferentes 

 

•Pelo menos 5 

pinturas murais 

 

•Todos os 

bebedouros 

 

•4 a 6 zonas 

lúdicas 
 

 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIAÇÃO 

 

 

 

•Fotos  

  

•Relatórios 

trimestrais 



Projeto : “Trocamos a Zanga pelo Abraço” 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Promover o bom funcionamento do refeitório  

ATIVIDADES 

 

•Alteração do horário do 

refeitório, de forma a 

permanecerem menos alunos no 

mesmo horário 

 

•Audição de música ambiente 

durante as refeições 

 

•Definição do espaço por 

grupos de alunos 

 

•Identificação do grupo / 

turma do mês no refeitório   

•Identificação mensal de alunos 

com uma conduta exemplar 

 

INDICADORES 

DE AVALIAÇÃO 

 

 

•Identificar pelo 

menos 4 turmas 

da escola como a 

turma do mês no 

refeitório 

 

Instrumentos 

de Avaliação 

  

•Tabela de 

identificação “A 

turma do mês 

no refeitório”  

/ alunos do 

mês 



Projeto : “Trocamos a Zanga pelo Abraço” 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Proporcionar uma oferta diversificada de atividades lúdicas no horário 

de intervalo, em dias de chuva (em contexto de sala de aula) 

ATIVIDADES 

 

•Aquisição / Construção de 

jogos para serem usados pelos 

alunos em sala de aula, durante 

o horário de recreio, em dias 

de chuva  

 

-jogo do 24  

 

-batalha naval 

 

- loto 

 

-damas  

 

- dominó… 

 

INDICADORES 

DE AVALIAÇÃO 

 

 

Numa escala de 1-

3-5, atingir um 

valor médio de 3  

 

Instrumentos 

de Avaliação 

 

•Escala de 

comportamentos 



Projeto : “Trocamos a Zanga pelo Abraço” 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover a autonomia nos alunos 

ATIVIDADES 

 

•Criação de um sistema 

de rotatividade nas 

turmas para que sejam os 

alunos a fazer a 

dinamização de 

algumas zonas do 

recreio exterior 

 

•Criação de uma horta 

pedagógica com os 

alunos 

•Criação de canteiros 

de flores 

 

INDICADORES DE 

AVALIAÇÃO 

 

•Ter entre 40 a 50% 

dos alunos com 

sucesso no 

desempenho de 

dinamizadores dos 

recreios exteriores 

  

•Redução em 25% o 

número de acidentes 

ocorridos durante o 

período do recreio 

  

•Apresentação de 2 a 3 

iniciativas por parte 

dos  alunos  

 

Instrumentos de 

Avaliação 

 

•Registos de 

avaliação e de auto 

avaliação do 

desempenho dos 

alunos enquanto 

dinamizadores dos 

espaços exteriores  

  

•Registos dos 

acidentes 

escolares 

  

•Registos feitos 

pelo PTT 



Projeto : “Trocamos a Zanga pelo Abraço” 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reduzir o número de participações disciplinares relativamente ao ano 

letivo anterior 

 

ATIVIDADES 

 

•Definição e afixação de 

regras a aplicar nos 

diversos espaços dos 

recreios 

 

•Assembleias de 

turma 

(mensais) 

 

•Assembleias de 

alunos 

(trimestrais) 

 

 

INDICADORES DE 

AVALIAÇÃO 

 

 

•Ter menos de 50% de 

participações 

disciplinares 

relativamente ao ano 

letivo anterior 

 

 

Instrumentos de 

Avaliação 

 

Registos de 

participações 

disciplinares 

trimestrais no ano 

letivo 2011-2012 e 

2012-2013 

 



Projeto : “Trocamos a Zanga pelo Abraço” 

RECURSOS 
Materiais Humanos 

PEDAGÓGICOS (adquiridos 

e/ou produzidos no decorrer da 

prática) 

EXTERIOR (cordas, bolas, 

elásticos, tabela de basket, jogo 

da macaca, jogo do mata, leitor 

de CDs, caricas, piões…  

INTERIOR (Leitores de CDs, 

jogos de cartas, jogos do galo, 

jogos do 24, dominós, damas, 

livros … 

DIRETA (12 professores titulares 

de turma do 1º Ciclo, 2 Educadoras 

de Infância, 1 Coordenadora  de  1º 

CEB, 1 Coordenadora de 

Estabelecimento, 4 monitores CAF, 4 

docentes AECs , 1 docente de 

Educação Especial,  TODOS os 

alunos, 9 AO, 4 func Refeitório 

Outros elementos da Comunidade 

com quem estabelecemos 

PARCERIAS 



Projeto : “Trocamos a Zanga pelo Abraço” 

DIVULGAÇÃO 

Atas das 

assembleias de 

turma / 

assembleias de 

alunos 

 

Apresentação 

do projeto 

(powerpoint) a 

toda a 

comunidade 

educativa 

Jornal escolar; 

página net do 

agrupamento; 

folhetos 

informativos; meios 

de comunicação 

local.. 



Projeto : “Trocamos a Zanga pelo Abraço” 

 

 

 

 
EQUIPA DO PROJETO: 

 

 

Elementos responsáveis: 

 

Bernardina Ferrinho – Coordenadora de estabelecimento 

Noémia Amaral – Coordenadora departamento 1º CEB 

 

 

Outros Elementos:  

 

Sónia Lagarto – PTT e Coordenadora grupo do 1º ano  

Ana Guardado– PTT e Coordenadora grupo do 2º ano  

Cátia Néry – PTT do 3º ano 

Patrícia Silva – PTT do 4º ano 
 

 



Projeto : “Trocamos a Zanga pelo Abraço” 

 
“O que for dado às 
crianças, darão de volta à 
sociedade”        Karl A. Menninger 

 

Obrigada pela Vossa atenção! 


