Razões da Formação
Os Diretores das escolas enfrentam, atualmente, novos e múltiplos desafios
que exigem mais responsabilidade, novas formas de colaboração com a
comunidade e maior rigor nas práticas de gestão e avaliação de resultados.

Objetivos
O Programa de Formação Líderes Inovadores resulta da Parceria entre o
Ministério da Educação e Ciência e a Microsoft, no âmbito do protocolo
Partners in Learning e visa promover a formação específica de dirigentes
escolares de modo a que estes possam lidar com a multiplicidade de papéis
com que são confrontados, tendo em vista a melhoria da qualidade da
educação e da formação.
Destacam-se quatro objetivos:
• Desenvolver competências de gestão e liderança
• Criar, apresentar e implementar um Plano de Melhoria na escola de
cada participante
• Promover o contacto e intercâmbio entre escolas e empresas
• Compreender os processos de regulação das políticas públicas na
Educação

Destinatários

Cronograma da Formação*
- A realizar em Lisboa, Parque das Nações 10 e 11 de maio Liderança, mudança e motivação
Roberto Carneiro
17 e 18 de maio A política pública de avaliação nas escolas
Natércio Afonso e Estela Costa
As competências do século XXI
José Manuel Canavarro
Marketing e comunicação
Manuel José Damásio
Eficácia e gestão pessoal
Adelaide Franco
23 e 24 de maio Gestão administrativa
contratação pública

Regime jurídico organizacional
Susana Castanheira Lopes
30 e 31 de maio Liderança nas escolas
Jorge Adelino Costa

Os candidatos têm de possuir conhecimentos de:

Metodologia de gestão de projeto

• Língua inglesa

Rui Grilo

• Informática na ótica do utilizador

O potencial das tecnologias nas escolas

Estrutura da Formação
1. O programa está acreditado na modalidade de Curso, com a duração de
150 horas de formação, conferindo a atribuição de 6 créditos para efeitos de
progressão na carreira docente.
2. A metodologia do Curso desenvolve-se através de formação presencial e
à distância, acompanhamento e tutoria.
3. O enquadramento teórico/prático realiza-se através de Workshops
temáticos.
A intervenção na escola centra-se na:
4. Elaboração, apresentação e discussão do Plano de Melhoria da
escola/agrupamento.
5. Implementação do Plano de Melhoria, organização de visita à escola
e relatório de implementação do Plano de Melhoria.

Cronograma
Maio: Worshops temáticos
Junho a setembro: Elaboração, apresentação e discussão do Plano de
Melhoria

Vânia Neto e Rui Grilo
* As 2 datas em cada workshop correspondem a 2 turmas.

Inscrição
De 16 a 18 de abril no website da DGAE.

Seleção
A seleção abrange 100 Diretores (2 turmas de 50).
Previamente, será determinado o n.º de Diretores a ser selecionado
por Direção Regional, de acordo com o n.º de agrupamentos/escolas
existente e com o n.º de Diretores inscritos no Programa de Formação,
por Direção Regional.
Em seguida, aplicar-se-ão os seguintes critérios:
1 – Candidato sem vaga à 2.ª edição do Programa Líderes Inovadores
2 – Área de intervenção prioritária declarada pelo candidato
3 – Oferta formativa existente na escola/agrupamento do candidato

Setembro a dezembro: Implementação do Plano de Melhoria

Divulgação da lista dos candidatos selecionados

Avaliação

26 de abril

Obrigatoriedade de 90% da frequência das horas presenciais
Elaboração, apresentação e discussão do Plano de melhoria: 60%
Implementação do Plano/organização de visita à escola/relatório: 40%

financeira:

Vitor Baptista

Diretores de agrupamentos de escolas ou de escolas não agrupadas, do
ensino não superior público.
No caso dos presidentes de CAP, a duração do seu mandato terá de
garantir a implementação do Plano de Melhoria, de acordo com o
Cronograma da Formação.

e

Nota: Os encargos inerentes à deslocação do formando, como ajudas
de custo, despesas com transportes, alojamento e alimentação são da
responsabilidade da escola a que pertence o formando.

