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Atividade 3: Conflito em diferentes perspetivas 

Tipo de atividade: Experimental 

Objetivos de aprendizagem: O objetivo desta atividade é ajudá-lo a compreender a sua perceção do 
conflito e, ao mesmo tempo, entrar em contacto com diferentes perspetivas sobre o conflito e 
técnicas para lidar melhor com o conflito. Além disso, com esta atividade, terá a oportunidade de 
considerar os aspetos positivos do conflito e sentir-se mais confortável com ele. 
 

Especificidades: Atividades de grupo  
Duração: 45 minutos 
Materiais necessários: Uma cópia da Folha de Perspetivas de Conflito 
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Informações úteis para o formador: 

Informe aos formandos que receberão uma “Folha de Perspetiva de Conflito” (link e documento 
Word), onde deverão responder a várias perguntas sobre conflito na sua própria perspetiva. Será 
realizado individualmente e podem ter de 15 a 20 minutos para escrever as suas respostas. 

Em seguida, quando todos os formandos terminarem a tarefa designada, reúna-os num grupo para 
discutir sua experiência. 

 

Instruções:  

Primeiro, trabalhe a nível individual e preencha a “Ficha de Perspetivas de Conflito” por 15-20 
minutos. 

Depois de ter respondido a todas as perguntas, reúna-se em um grupo e converse sobre as suas 
respostas com os outros membros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folha de Perspetivas de Conflito 

 
1. Quais são as características de um conflito? 

…………………………………………….. 
 

2. Como é que geralmente responde ao conflito? 
…………………………………………….. 

 
3.  Qual é o resultado mais importante do conflito? 
…………………………………………….. 

 
4. Qual é a sua maior força ao lidar com conflitos?  
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…………………………………………….. 
 

5. Se pudesse mudar algo na sua maneira como lida com os conflitos, o que seria e 
porquê? 

…………………………………………….. 
 

6. Existem benefícios em situações de conflito dentro de uma equipa? 
…………………………………………….. 

 
7. Como é que o conflito pode ser prejudicial para uma equipa? 
…………………………………………….. 
 
8. Quais são alguns motivos para escolher evitar conflitos? 

…………………………………………….. 
 

9. O que é uma boa atitude para lidar com o conflito dentro da sua equipa? 
…………………………………………….. 
 

  



 

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 
 

PROJECT ID: 2019-1-RO01-KA202-063198 

 

 

Questões para reflexão: 

● As perspetivas do seu parceiro eram diferentes da sua?  
● Quais foram algumas coisas que aprendeu ao considerer a perspetiva de outra pessoa?  
● Discutir conflitos como este torna-o “menos perigoso”? De que maneiras?  
● O conflito é bom ou mau?  
● Quais são algumas das maneiras pelas quais o conflito é prejudicial à equipa?  
● Quais são algumas maneiras pelas quais o conflito pode beneficiar a equipa? 


