
 

 
 

 
 

ATIVIDADE FORMATIVA 
 

 

DESIGNAÇÃO 

 

 

Educação: A Corrente da Autonomia Escolar em Contexto Europeu 

Código: 010.01.22-DFP.055.01/14 
 

OBJETIVOS 

 

Objetivos Gerais:  

- Analisar a atualidade educativa, debater temas, correntes e problemáticas em torno 

da evolução da educação e da função da escola em contexto Europeu, estimulando 

e possibilitando aos formandos a reflexão coletiva em torno da complexa realidade 

escolar que vivenciam e na qual estão profissional e socialmente implicados. 

- Refletir sobre a evolução e dimensão Organizacional da escola pública, da 

Autonomia e das Lideranças escolares. 

- Partilhar informação e conhecimento entre os presentes. 

 

 

Objetivos Específicos:  

- Conhecer o percurso e alguns indicadores da Autonomia e Liderança escolar em 

Portugal e em outros países da Europa; 

- Desenvolver capacidade crítica e reflexiva acerca da realidade escolar, numa 

dialética entre teoria e prática vivenciada nas organizações educativas; 

- Conhecer as dimensões da mudança nos sistemas educativos e na gestão das 

escolas, reconhecendo a pluralidade do conhecimento científico; 

- Estimular a visão sociológica da educação, para uma reflexão crítica sobre a 

dimensão social da educação e do papel do professor enquanto ator social; 

- Refletir sobre a importância da escola na sociedade atual e sobre os grandes desafios 

da escola na era da globalização e das sociedades multiculturais, dinamizando 

comunidades de aprendizagem e troca de experiências em contextos de mudança. 



CONTEÚDOS 

 

1ª Sessão - 4 horas (1 hora de apresentação/introdução + 2 horas parte teórica + 1 hora 

de reflexão/ tarefas) 

Organização Democrática da Escola: 

- Evolução das centralidades da escola; 

- Escola como Organização; 

Reflexão: Uma Organização de interações e relações. 

2ª Sessão - 4 horas (2,5 horas teoria + 1,5 horas de reflexão / tarefas) 

A Corrente da Autonomia Escolar 

- Processo de recomposição do papel do Estado; 

Reflexão: Emergência da Autonomia Escolar: Políticas, Sentidos e Normativos promotores 

da autonomia escolar. 

3ª Sessão - 4 horas (2,5 horas de teoria+ 1,5 horas de reflexão / tarefas) 

Lideranças escolares  

- Conceito Europeu de Liderança escolar 

Reflexão: Liderança democrática e partilhada. 

4ª Sessão: 4 horas (2,5 horas de análise a testemunhos e resultados empíricos em torno 

da temática + 1,5 horas de reflexão/tarefas) 

Vozes de Diretores/as de Escolas de Portugal e de Espanha. 

5ª Sessão: 4 horas (2,5 horas de teoria+ 1,5 horas de reflexão/tarefas) 

Sentidos de uma Autonomia Consagrada. 
 

6ª Sessão - 5 horas 

- Apresentação final dos trabalhos; 

- Avaliação. 

 

METODOLOGIA 

 

Os conteúdos propostos pressupõem uma metodologia de formação que privilegie a 

partilha, construção e o uso de conhecimentos, em vez de apenas a transmissão de 

informações teóricas.  

Esta opção pressupõe considerar o docente como um sujeito ativo de seu processo de 

formação e encarar as sessões como mais uma possibilidade de partilha e 

enriquecimento pessoal e profissional. 

Ao longo das sessões em que se desenvolve esta formação, será promovido o diálogo, 

o debate, a partilha de vivências profissionais e a realização de trabalhos de grupo, 

conduzidos por informação, legislação, relatórios acerca de diferentes sistemas 

educativos que disponibilizam indicativos da educação em contexto Europeu. 

Esta informação será disponibilizada através de documentos em papel, visualização de 

dados através de formato digital e outros meios que possam ser disponibilizados e 

considerados pertinentes. 

Essencialmente esta é uma formação que se pretende dinâmica e que possa constituir-

se como um processo de desenvolvimento pessoal e profissional para os colegas 

interessados em refletir e debater as questões que se desenvolvem em torno da 

realidade escolar da qual fazem parte. Considerando a aprendizagem, não só como 

um processo pessoal e singular, mas também como resultado de construções coletivas. 

Pretende-se assim, que os profissionais envolvidos na formação aprendam uns com os 

outros, o que potencia a ação de todos para responder aos desafios relacionados com 

a atuação profissional de cada um.   

 

ÁREA DE 

FORMAÇÃO 

 

B – Área de Ciências da Educação  

MODALIDADE DE 

FORMAÇÃO 

 

Curso de Formação 

 

ACREDITAÇÃO/ 

VALIDAÇÃO 

 

Formação válida para progressão em carreira, de acordo com o Despacho n.º 106/2005, 

de 21 de Setembro.  
 

DURAÇÃO  

 

25 horas 

 



DESTINATÁRIOS 

 

Docentes de todos os grupos de recrutamento.  
 

Nº DE 

PARTICIPANTES 

 

25 

FORMADOR 

 

Jorge Miguel Silva e Sousa 
 

CRITÉRIOS DE 

SELEÇÃO 

 

Ordem de inscrição:  

1. Docentes que estejam a desempenhar funções em cargos de Direção ou de Gestão 

Intermédia nas escolas 

2. Outros docentes de todos os grupos de recrutamento 

CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 

 

Critérios de Avaliação dos Formandos: 

A avaliação será individual, qualitativa e quantitativa, expressa numa escala numérica de 1 a 10 

valores, nos termos previstos na Carta Circular CCPFC - 3/2007, de setembro de 2007, do Conselho 

Científico Pedagógico da Formação Contínua e com base nos seguintes critérios:  

- Assiduidade e pontualidade – 10% 

- Trabalho individual – 25% 

- Trabalho de grupo – 35% 

- Intervenções pertinentes – 10% 

- Tarefas realizadas nas sessões – 20%  

 

 

CERTIFICAÇÃO 

Os formandos que cumprirem as condições mínimas de frequência da ação terão 

acesso a um certificado de formação mediante o pagamento da taxa de 6,53€ (Portaria 

n.º 2/2012 de 12 de janeiro). 

LOCAL DE 

REALIZAÇÃO 

 

Divisão de Formação de Pessoal | Ruas dos Ilhéus, nº 1C, 1º andar 

 

CALENDARIZAÇÃO 

 

20, 22, 23, 26 e 28 maio, das 9h00 às 13h00; 

29 maio, das 8h30 às 13h30. 
 

INSCRIÇÕES 

 

 Através da página da DRE na internet, no separador Formação, em http://www02.madeira-

edu.pt/dre/formacao.aspx, os formandos deverão: 

 

 Realizar a sua inscrição até ao dia 9 de maio de 2014, através do link: 

https://docs.google.com/forms/d/1Tq0Pe3HGgVPgCenm5WIpx0pPgqPA

rGgpMSOGTM3WlrE/viewform; 

 

 Consultar a lista dos formandos selecionados a partir das 14h do dia 12 

de maio de 2014, através do site: http://www02.madeira-

edu.pt/dre/formacao.aspx;  
 

 Consultar a lista definitiva dos formandos selecionados a partir das 14 

horas do dia 16 de abril de 2014, através do site: http://www02.madeira-

edu.pt/dre/formacao.aspx;  
 

 

 Os formandos suplentes deverão também consultar a lista definitiva. 

 

 Os formandos selecionados terão que confirmar a sua participação até ao dia 14 

de maio de 2014, através do endereço eletrónico dfp.dre@live.madeira-edu.pt. 
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