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A FICHA DE INSCRIÇÃO deverá ser preenchida com letra de imprensa e, por imposição das regras do POCH/Portugal 2020, todos os campos deverão ser preenchidos para posterior utilização para fins estatísticos e de avaliação. CP - Código Postal; BI/CC - Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão; NIF - Número de Identificação Fiscal; NISS - Número de
Identificação da Segurança Social

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO
NORDESTE ALENTEJANO
- CEFOPNA Escola Secundária Mouzinho da Silveira
Avenida do Bonfim
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Formação Contínua de Pessoal Docente

Liderança e
Motivação em
Contexto Escolar -

CONTEÚDOS
 Os diferentes cargos e funções de um
professor - desafios que se colocam
atualmente na escola
 A supervisão escolar e as competências de
relação interpessoal:
 Liderança e atitudes (Definição; Estilos de
liderança; Competências do líder; a tomada
de decisão e o processo decisional)

A necessidade da presente ação
fundamenta-se na:
Falta de preparação dos docentes

em gerirem o seu papel de líder,
inerente às suas funções/cargos que
lhes são atribuídos em contexto
escolar, tendo em conta a realidade
específica que é a liderança
pedagógica;
Necessidade de formação sentida
por docentes neste domínio, dada a
multiplicidade de papéis e funções
que os docentes enfrentam, em
simultâneo, na escola/agrupamento;
Necessidade de dotar os docentes
de conhecimentos e competências
em áreas como a liderança, a
tomada de decisão, as atitudes e a
motivação de equipas de trabalho.

 Motivação (Definição; Fatores
motivacionais)

OBJETIVOS
 Melhoria do conhecimento dos docentes
no âmbito das atitudes, liderança e
motivação em contexto escolar
a)Através da partilha de experiências
profissionais
b)Pelo contacto/análise de estudos
produzidos pelos diferentes autores
 Aperfeiçoamento de competências
profissionais

NOTA: Ação dirigida prioritariamente aos docentes inscritos do Agrupamento José Régio, de Portalegre

Liderança e Motivação em Contexto Escolar - Expetativas e atitudes nos cargos intermédios
FICHA DA AÇÃO
Formador:
Salomé Paiva
Modalidade:
Curso de Formação 15h
Acreditação:
CCPFC/ACC-103731/19
Público-alvo:
Artº 8º do RJFC - Educadores de Infância e
Professores dos Ensinos Básico, Secundário e de
Educação especial
Artº 9º do RJFC (Dimensão Científica e Pedagógica):
Ao abrigo do disposto no nº 4 do artº. 3º do
Despacho nº 779/2019, esta ação poderá ser
considerada como efetuada na dimensão científicopedagógica de todos os grupos de recrutamento,
tendo em conta as funções desempenhadas na
escola e o parecer da direção do agrupamento.
1 Turma:
Portalegre
Cronograma:
18/Jan/2020 (Das 09.00h às 17.30h)
01/Fev/2020 (Das 09.00h às 17.30h)

a)Na implementação das estratégias de
motivação e estilos de liderança abordados

b)Na implementação de atitudes
reflexivas sobre o papel do professor, das
suas funções e exigências que se colocam
atualmente

INSCRIÇÕES ATÉ 17/Jan/2020
(por correio, fax ou mail para o CEFOPNA)
Aos formandos que preencherem os requisitos legais adequados, serão pagas as deslocações, de acordo com o estipulado na Lei

