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WORKSHOP

COACHING E LIDERANÇA ESCOLAR

WORKSHOP CERTIFICADO COMO AÇÃO DE FORMAÇÃO DE CURTA DURAÇÃO, DESP. Nº 5741/2015, DE 29 DE MAIO

FORMADORA CONVIDADA:
Elisabete Serra, Socióloga com certificação internacional em Life Coaching - Câmara Municipal de Lagos
DATA DE REALIZAÇÃO / HORÁRIO / LOCAL
28 de Janeiro de 2019

/ 17h30-21h30

/ Escola Secundária Gil Eanes - Lagos

DESTINATÁRIOS
Membros da direção das escolas, diretores de turma, coordenadores de departamento curricular,
coordenadores de equipas e de projetos e outros agentes educativos com cargos de gestão ou
coordenação de equipas.
JUSTIFICAÇÃO
O Centro de Formação Dr. Rui Grácio e a Câmara Municipal de Lagos tomaram a iniciativa conjunta de
realizar o workshop em Coaching e Liderança Escolar (3.ª edição).
O Coaching é um processo de desenvolvimento pessoal, em que o coach, através de diversas técnicas
e ferramentas, apoia o cochee a melhorar competências e comportamentos, facilitando a obtenção de
resultados.
A singularidade da organização escolar coloca, à partida, um desafio aos líderes educativos, na medida
em que uma administração escolar eficaz é indispensável para que o sucesso educativo seja alcançado
na ótica dos alunos, professores, pais e/ou encarregados de educação, outros membros da
comunidade educativa, autoridades escolares regionais e centrais.
Assim, transpor os conceitos do Coaching para o contexto escolar contribuirá para que os professores
com cargos de gestão pedagógica ou de liderança intermédia obtenham o máximo do seu rendimento e
revelem maior capacidade de liderança junto de colegas e alunos.
OBJETIVOS





Adquirir conhecimentos sobre princípios-chave de Coaching;
Adaptar o conceito de liderança ao contexto escolar;
Analisar as competências básicas de um líder-coach;
Promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos
docentes.

CONTEÚDOS
Introdução
O que é o Coaching
Liderança em meio escolar
O líder-coach: faz perguntas em vez de dar respostas
METODOLOGIA
Componente teórica: Metodologia expositiva e diálogo;
Componente prática: Metodologias ativas e participativas, dinâmicas de grupo.
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 (obrigatória).

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES
INSCRIÇÕES ON-LINE até 27 de janeiro de 2019 no link: https://goo.gl/forms/CkZIhc2RKIGA76c02
Centro de Formação Dr. Rui Grácio  Sede: Escola Secundária Júlio Dantas, Largo Prof. Egas Moniz,
8600–904 Lagos  Tel. +351 282 77 09 97  e-mail: centroruigracio@esjd.pt
 URL: http://centroruigracio.esjd.pt/  Facebook: https://www.facebook.com/CFAERuiGracio

