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SEMINÁRIO: LIDERANÇA PARA A AUTONOMIA E FLEXIBILIDADE CURRICULAR
Seminário certificado como ação de formação de curta duração. Desp. nº 5741/2015, de 29 de Maio

DATA DE REALIZAÇÃO / HORÁRIO / LOCAL
21/01/2019, das 9h:00m às 12h:00m, na Escola Secundária Júlio Dantas - Lagos
DESTINATÁRIOS DA AÇÃO
Diretores e outros membros dos Órgãos de Direção e Gestão das escolas; Coordenadores de Departamento
Curricular; Coordenadores de Diretores de Turma; Coordenadores das Equipas Multidisciplinares. Professores de
todos os níveis de ensino com cargos de coordenação educativa.
JUSTIFICAÇÃO DA AÇÃO
Neste seminário, Ariana Cosme apresenta-nos alguns resultados do estudo de impacto do PAFC - Projeto de
Autonomia e Flexibilidade Curricular, implementado no ano escolar de 2017-2018.
No quadro do presente regime de Autonomia e Flexibilidade Curricular, o contexto organizacional em que o
currículo é praticado e aprendido terá de assumir outras perspetivas, tendo como horizonte o Perfil do Aluno à
saída da escolaridade obrigatória.
Urge refletir em torno de novos modos de pensar a Escola, de organizar os espaços, os tempos e o modo de
agrupar os alunos, de projetar outras formas de trabalho pedagógico e organizacional que assentem no trabalho
colaborativo dos professores.
As lideranças educacionais deverão projetar ações concertadas e ver outras formas de organizar o trabalho
educativo, de modo a que as práticas de flexibilização e diferenciação sejam possíveis, fundamentando os
princípios-chave para o desenvolvimento educativo, que conjugam necessariamente as dimensões da inclusão,
da flexibilidade, da cooperação, da qualidade, da inovação e da autonomia.
OBJETIVOS
- Promover o debate reflexivo sobre os desafios pedagógicos, organizacionais, epistemológicos, éticos e sociais
que o Decreto-Lei n.º 55/2018 acarreta para as organizações escolares;
- Refletir sobre práticas de gestão escolar que se alicerçam em estratégias de Autonomia e de Flexibilização
Curricular;
- Conhecer exemplos de gestão no âmbito do PAFC - Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular,
implementado no ano escolar de 2017-2018.
CONTEÚDOS
Princípios orientadores da Autonomia e Flexibilidade Curricular - Decreto-Lei n.º 55/2018.
Práticas de gestão escolar que se alicerçam na Autonomia e na Flexibilização Curricular.
Exemplos de gestão no âmbito do PAFC - Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular, implementado no ano
escolar de 2017-2018.
METODOLOGIA
- Discussão de conceitos-chave no âmbito da gestão para a Autonomia e Flexibilidade Curricular;
- Reflexão sobre práticas de gestão para a Autonomia e Flexibilidade Curricular.
AVALIAÇÃO DA AÇÃO E DOS FORMANDOS
A ação será avaliada mediante questionário online a preencher pelos formandos (obrigatório).
Os participantes procedem a uma breve reflexão escrita online sobre a formação desenvolvida e a sua
importância no seu desenvolvimento pessoal e profissional (obrigatória).

INSCRIÇÕES ONLINE
Inscrições online até 16 de janeiro de 2019, no seguinte link: https://goo.gl/forms/bWVKy6DI2C8Us22n1
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