Curso de Formação de Diretores e outros Líderes Escolares
Objetivos:





Formar diretores e outros líderes escolares em temas habitualmente não cobertos na oferta
existente nas universidades portuguesas;
Criar relações de proximidade entre diretores e outros líderes escolares dos diversos sectores
do sistema educativo, fortalecendo o espírito de corpo e o networking profissional;
Desenvolver pensamento coletivo próprio dos diretores e outros líderes escolares.
Aprofundar o pensamento próprio dentro do grupo dos diretores escolares.

Data: 5, 6 e 7 de dezembro de 2018
Local: Casa de Exercícios de Santo Inácio
Estrada do Rodízio, 124 – Cascais
Preço: 150€/pessoa em regime de pensão completa (mínimo 20 pessoas, máximo 40)
Inscrição aqui
Programa:
4ª feira (5/12)
09:00 - 10:30

---

10:30 - 11:00

Boas-vindas e início do curso

11:00 - 13:00

13:00 - 14:30

14:30 - 16:30

16:30 - 17:00

17:00 - 19:00

19:30 – 20:00
20:00 - 21:00

Comunicação: quando o
jornalista bate à porta
(consultores de comunicação)
José Aguiar, João Reis

5ª feira (6/12)

6ª feira (7/12)

Os desafios da liderança escolar e
do recrutamento de docentes
(DGAE)
Susana Castanheira Lopes (*)
Visionamento MT grupo B

Acesso ao ensino superior –
uma perspectiva prospetiva
(CNAES)
João Guerreiro

Intervalo
Conceção e implementação de
(r)Evolução tecnológica e os
política educativa
desafios que coloca à educação
(ex-Secretário Estado da
(Univ. Minho)
Educação)
Paulo Novais
Fernando Egídio Reis

Almoço
Media Training grupo A
Regulação do sistema
educativo em ambiente de
autonomia das escolas
(IGEC, ex-DGAE, CG SEE)
Jorge Morais
Visionamento MT grupo A

Almoço livre, não incluído.
Media Training grupo C

Conceção e implementação de
política educativa
(ex-Secretário Estado da Educação)
Valter Lemos
Visionamento MT grupo C

Intervalo
Avaliação externa de alunos
Recolha, Tratamento e Análise de
PISA, TIMSS e PIRLS
dados da educação
(IAVE)
(DGEEC)
Hélder Sousa
Luisa Loura (*)
Media Training e visionamento
Media Training grupo B
grupo D
Jantar

(*) em confirmação.

Informações: hborges@aeep.pt

