FORMAÇÃO PARA PROFESSORES
A LIDERANÇA DO PROFESSOR NA SALA DE AULA
ENQUADRAMENTO

FORMADOR
Luís Ricardo

A ação proposta pretende fornecer os conhecimentos gerais sobre os
comportamentos de liderança existentes que se podem adotar e,
consequentemente, o líder/professor deverá ser capaz de assumir o(s) estilo(s) que
melhor se adapta(m) às especificidades do grupo que lidera, às especificidades da
sua disciplina bem como a(s) que melhor se adapta(m) à sua própria personalidade.

METODOLOGIAS
Pretende-se que seja desenvolvido, em regime de ensino presencial, a discussão e a
análise crítica dos conteúdos culminando num trabalho reflexivo final.
Assim, tendo por enquadramento os processos de ensino e de aprendizagem com
base numa permanente e assídua supervisão pedagógica, os formandos elaborarão
as seguintes tarefas propostas pelo formador:
• discussões e análises críticas por tema nas respetivas sessões
presenciais;
• trabalho reflexivo individual sobre a aplicabilidade dos conteúdos da
ação.
Professores,	
  formadores	
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  educadores	
  de	
  todos	
  os	
  graus	
  de	
  ensino	
  

CONTEÚDOS
Em torno dos conceitos “Líder e Liderança”:
• breve abordagem às inúmeras visões existentes (1 horas);
• reflexão e discussão procurando encontrar-se os pontos em comum de
forma a assumir-se pelos participantes da Ação a delimitação
consensual dos conceitos e a sua clarificação tendo em vista uma
melhor eficácia nas discussões da Ação (2 horas).
Teorias gerais de liderança:
• análise das várias teorias existentes (2 horas);
• reflexão e discussão sobre as suas aplicabilidades na sala de aulas (3
horas).

DATAS E HORÁRIOS
- 28 de setembro
Das 18.00 às 21.00
- 1 de outubro
Das 9.00 às 13.00
- 8 de outubro
Das 9.00 às 13.00
DURAÇÃO TOTAL
DA AÇÃO
15 horas
PÚBLICO-ALVO
- Professores, formadores e
educadores de todos os
graus de ensino

MODALIDADE
DE FORMAÇÃO
Formação - Ação
FORMA
DE ORGANIZAÇÃO
Presencial
Nº DE ALUNOS
Mínimo – 4
Máximo – 12
FORMA
DE AVALIAÇÃO
Avaliação formativa
CUSTO
150€

Comportamentos de liderança propostos por Kurt Lewin:
• análise da teoria (2 horas);
• reflexão e discussão sobre a sua aplicabilidade na sala de aulas (3
horas).
Investigação Ação (IA)
• breve introdução à IA - uma metodologia que pode ajudar a encontrar
os estilos de liderança mais apreciados pelos alunos/liderados (2
horas).
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