
DESTGNAçÃO

RAZÕES

JUSTITICATIVAS

OBJETIVOS

CONTEUDOS

'Gil-
REGIAO AUTÓNOMA BA MADÊIRA

Govemo Regional
SECRÊïARÍA RËGIONAL OE EDUCAçÃO

OIREçÃO REGIONAL OE EOUCAçÃO

ATIVIDADE FORMATIVA

lideronços Educolivcrs poro o Gestôo CurrÍculor

Num quodro gerol de inovoçÕo pedogógico e mudonço educotivo, surge o necessÍdode
de copocÌ1or os órgÕos de gestÕo dos escolos e os professores no sentido de odoÌorem
novos modelos de orgonizoçÕo e de gesÌÕo pedogógico.
O confexlo oÌuol dq oçõo polílico e orgonizocionql, qo promover o reolÍzoçÕo de projetos
de ínovoçõo pedogógÌco, justifico o necessÌdqde de oferecer um conjunto sistemotizodo
de conhecÌmentos relevqnles que ojudem os responsóveis pelo orgonizoçÕo e gestÕo dos
escolos o conceberem, orgonizorem, monitorizorem e ovoliorem projetos de inovoçÕo e
mudonço educqcionol nqs óreos do orgonizoçoo e funcioncmenÍo do escolo, do
orÏÌculoçÕo curriculor, do relocionomenio com o comunidode e educoçõo inclusivo.
O reforço do outonomio dos escolos e os possÌbilidodes de flexibilidode curriculor
corporizom umo opçoo de operocionolizoçÕo do educoçõo inclusÍvo em reloçoo com os
documentos curriculores relevonles como é o PerÍil dos Alunos ò Soído dq Escoloridode
ObrigoÌório.

ObjeÌÍvos:

- Compreender que os lÌderonços de Ìopo e inlermédíqs desempenhom um popel
relevonle e imprescindível no promoçõo e efeÌivoçÕo de umo educoçÕo de quolidode;
- DÌscuÌir, oprecior criticomenÌe e tomor posíçoo sobre os lógicos de oçÕo dos escolos no
ômbiio dos proposios de oulonomio e flexibilizoçõo currÌculor emergenÌes;
- Desenvolver compeÌêncios de plonificoçoo, gestÕo, monitorizoçÕo e ovolioçÕo de
projetos de inovoçoo;
- Compreender que os equipos educoïivos sôo um disposiiivo essenciol porq o promoçõo
de oprendizogens de todos os olunos;
- ExplicÍtor o reloçÕo entre o ovolioçõo exÌerno, o outoovoliqçoo e os dinômicos de
melhorio do oçõo educaÌivo;
- Compreender os modelos de enquodromenÌo do educcçõo inclusivq, identificqndo
corocÌerísïicos, condiçÕes e formcs de operocionolizoçÕo;
- Anclisor, porÌicipor e/ou orgonizor condÍçÕes necessórios poro o operocionolizoçoo de
próticos Ìnclusivos: Ìrobolho coloboroïivo, desenvolvimenio profissionol, moniïorizoçõo.

- O modelo escolor como foÌor de inclusÒo/exclusqo;
- A lógico do orgonizoçÕo escolor: o escolq que (oindo) Ìemos e o que queremos ter;
- As vorióveis-chqve do gromótÌco escolor: o modo de gesÌõo do currículo prescriio, o
modo de orgonizor os grupos de olunos em turmos, o formo de olocor os professores oos
olunos, o modo de gerir os iempos e/ou os

espoços de ensino e oprendizogem e os modos de trobolhor dos professores e dos
olunos;
- Equipos educctivos e modos de operocionolizoçôo;
- Abordogem multinível: do corocierizoçÕo ò operocionolizoçõo;
- PróÌÌcos de lideronço inclusivo.
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FORMADORES

cRfiÉilos DE

AVAUAçÃO

As sessões serõo desenvolvÌdos com bose em exposiçõo de conïeÚdos, debqtes entre os

portÌciponles e onólise de siÌuoções concreÌos, quer propostos pelo formodor, quer
trozidos pelos próprios formondos. SerÕo, tombém, onolisodos projetos específicos que

lenhom no bose os conÌeÚdos teóricos trobolhodos.
EspecificomenÌe, o metodologio de trobolho é orgonizodo do seguínte formo:
- Exposiçõo teórico dos conteúdos, pretendendo-se qssim desenvolver e trotor dos ospetos

teóricos relocionqdos com o Íemóïico do oçÕo;

- Debote sobre situoções reois de reconhecido relevôncio pedogógico, relocionodos com
os represenÌoÇões dos formondos.
Ao longo do formoçoo, os professores terÕo oportunidode de portilhor ideios e oïividodes,
r:olnhornnclo no reflexÕo r--onjr rnto çohre n implementnçÕo clos práticos pecjogógicos

desenvolvidos neste ômbito, nos diversos conÍextos educotivos.

Curso de FormoÇÕo

FormoçÕo vólido, de qcordo com o Despocho n." l0ó/2005, de 2l de sefembro, poro
progressÕo no correiro dos docentes dos grupos de recrulomento índicodos como
destinoïórios.

DURAçÃO ì0 horqs

DESTINAïÁ$OS Direlores de Escolo ou Presidentes do Conselho Execulivo

Morio Filomeno Fernondes do Cosïo Pereiro

AÌiïudes e volores (Relocionomenio lnÌerpessool/CopocÌdode de portilho) - 10%

DinÕmico do porlicipoçoo (oulonomio e iniciotivol - l0%

Quolidode dos iniervençÕes - l0%
Competêncios e copocidodes (rigor científico, coerêncio, perïinêncio,...l - l0%

Conhecimenlos científicos demonsÌrodos - 10%

ReÍlexõo críÌico/sessÕo - 20%

Apresentoçõo de um lrobolho finol - 30%

A ovolioçõo dos formqndos deve ser quoliÌoÌivo e quontiïoÌivo, de ocordo com o escolo
definidq poro o formoçÕo conÌínuo dos docenÌes oÌrqvés do CcrÌo Circulor CCPFC 3/2007:.

Excelente - de 9 q ì0 vqlores;
MuÍÌo Bom - de I o 8,9 vqlores;

Bom - de 6,5 o7,9 volores;

Regulor- de 5 o ó,4 volores;

lnsuÍiciente - de I o 4,9 volores

Escolo de Avolioçõo/Clossificoçõo de referêncio (ECD)


