APRESENTAÇÃO
A quem se destina este curso?
É educador ou professor profissionalizado do ensino público e deseja qualificar-se para o
exercício das funções de direção, de gestão pedagógica e administrativa nos estabelecimentos
de educação e de ensino?
É professor do ensino particular e cooperativo e satisfaz as condições necessárias para poder
exercer funções de direção?
Então, este curso é para si

Porque pode ser útil a frequência deste curso?
Segundo a IGEC (2019), em 61% das escolas auditadas não estava garantida a articulação entre
o Plano Anual de Atividades e a elaboração do orçamento uma vez que no referido Plano Anual
não se encontravam quantificados os recursos financeiros necessários à prossecução das
atividades inscritas.
Também de acordo com a IGEC (2019), as contas de gerência das escolas ou agrupamentos de
escolas nem sempre refletem os factos económicos ocorridos na gerência a que respeitam e
observa-se frequentemente ausência de elaboração e aprovação do relatório da conta de
gerência pelo Conselho Geral.
Isto acontece sobretudo porque, oriundos das mais diversas áreas científicas, os saberes e
competências dos dirigentes escolares são, na maior parte das vezes, alheios às problemáticas
da gestão em geral e da gestão financeira e administrativa em particular.

Enquadramento legal deste curso
A Pós-Graduação em Gestão Administrativa Escolar integra-se no âmbito da formação
especializada (FE) de professores (criada pela Lei 46/86, de 14 de Outubro e estruturada pelo
Decreto-Lei nº 95/97, de 23 de Abril) e resulta de uma parceria entre a Escola Superior de
Educação (ESE) e o Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP.
Este curso insere-se no quadro das áreas de formação especializada previstas no Decreto-Lei nº
95/97, de 23 de Abril, mais concretamente no domínio da Administração Escolar e Educacional.
O curso está em processo de acreditação pelo Conselho Científico e Pedagógico da Formação
Contínua, e possui uma componente de formação geral em ciências da educação, uma

componente de formação específica em Administração Escolar e Educacional e ainda
uma componente de formação orientada para a elaboração, desenvolvimento e
avaliação de um projeto na área de especialização.
Esta vertente aplicada permitirá aos participantes orientar o seu projeto de
especialização para a entidade onde trabalham.

PLANO DE ESTUDOS
Em termos curriculares o curso é composto por 260h letivas a que correspondem 52 créditos
ECTS, divididos por 2 semestres.
Horas
presenciais

Horas
à distância

Horas
totais

ECTS

Políticas Educativas e Administração Escolar

6

14

20

4

Economia e Finanças Públicas

6

14

20

4

Direito aplicado à gestão administrativa
escolar

6

24

30

6

Liderança e comunicação

10

10

20

4

Gestão de Recursos Humanos

10

20

30

6

Contabilidade Pública e Procedimento
Administrativo

10

20

30

6

Gestão Financeira Escolar

8

22

30

6

Informática aplicada à gestão administrativa
escolar

10

10

20

4

Metodologias de Investigação em educação

10

10

20

4

Projeto em gestão administrativa

10

30

40

8

86

174

260

52

UNIDADE CURRICULAR

O curso funcionará em regime B-Learning com 33% de horas presenciais que serão preferencialmente as
primeiras e as últimas em cada módulo.
Cada uma das unidades curriculares da componente especifica funciona também como módulo isolado,
sendo possível a frequência do módulo em regime autónomo do curso de pós-graduação.
O curso está pensado para um horizonte de 22 semanas (11 por cada semestre).
Em 21 semanas haverá 12 horas letivas de contacto semanais (sejam à distância síncronas ou
presenciais) e na última semana haverá 8 horas letivas de contacto (12horas x 21 semanas + 8h x 1
semana = 260h)
O curso funcionará em horário pós-laboral: 4ª, 6ª e sábados
No final de cada semestre, estirão exames de recurso para quem não tiver realizado avaliação contínua.
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