
PÓS-GRADUAÇÃO em  
PROMOÇÃO DO SUCESSO 
ESCOLAR

www.fep.porto.ucp.pt

COORDENAÇÃO
José Matias Alves e Ilídia Cabral

O curso decorrerá nas instalações da Diocese do Funchal, Edifício do Colégio, Praça do Município, Funchal



ENQUADRAMENTO
O curso de Pós-graduação em Promoção do Sucesso Escolar visa a formação avançada de professores no 
âmbito da gestão e implementação de programas estratégicos de promoção de sucesso. 
O presente curso de pós-graduação é também dirigido aos responsáveis das escolas diretamente implicados 
na elaboração e implementação de planos de ação estratégica, bem como aos coordenadores que nas 
escolas têm a responsabilidade de acompanhar e assegurar a execução de cada uma das medidas dos 
referidos planos.
Esta pós-graduação procura dotar os participantes não só de conhecimentos essenciais aos processos e 
dinâmicas de promoção do sucesso escolar, mas também de conhecimentos sensíveis sobre as lógicas 
de ação prevalecentes nas escolas, estratégias de inovação e promoção de novos modos de trabalho em 
contexto de sala de aula.
Esta capacitação visa potenciar um vasto conjunto de recursos existentes e elevar a sua capacidade de 
suporte à ação das escolas.

OBJETIVOS
- Formar em áreas críticas do desenvolvimento de uma cultura organizacional e profissional de promoção 

do sucesso escolar; 
- Capacitar os professores para uma maior compreensão das singularidades do exercício da ação educativa 

em contextos complexos e, por vezes, contraditórios; 
- Contribuir para a melhoria dos processos e dos resultados educativos, através de uma ação mobilizadora e 

interpelante dos destinatários da ação.

DESTINATÁRIOS
Conselhos Executivos/Diretores de escolas, coordenadores de departamento e outros líderes de estruturas 
de gestão intermédia de estabelecimentos de educação e ensino, diretores de centros de formação, 
professores e educadores, técnicos superiores (da área da educação ou a desempenharem funções nessa 
área).

NÚMERO DE VAGAS

30 vagas

LOCAL DE REALIZAÇÃO

Edifíco do Colégio, Praça do Município, Cidade e Diocese do Funchal

HORÁRIO E DURAÇÃO
6ª feira: 18h00 – 21h00
Sábado: 10h00 – 13h00 

Regime quinzenal
Duração de 2 semestres curriculares



DATAS

Candidaturas: até 02 outubro
Início das aulas: 13 outubro

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E CORPO DOCENTE

Unidades Curriculares Docentes Horas 
presenciais ECTS

Políticas Educativas e Sucesso Escolar Joaquim Machado (FEP | Católica Porto) 25 4

A Gramática Escolar e a sua Renovação Ilídia Cabral (FEP | UCP)
Marisa Carvalho (FEP | UCP) 25 4

Modos de trabalho Pedagógico, 
diferenciação pedagógica e estratégias 
de ensino

Isabel Baptista(FEP | UCP)
Sérgio Mendonça 25 4

Avaliação Pedagógica e a promoção das 
aprendizagens

José Matias Alves(FEP | UCP)
Marisa Carvalho(FEP | UCP) 25 4

Seminários Temáticos (5) 

1)  O planeamento estratégico ao serviço 
da promoção do sucesso educativo 
e do desenvolvimento da escola (5 
horas) 

2)  Metodologias de acompanhamento e 
(auto)regulação em contexto escolar 
(5 horas) 

3)  Boas Práticas em Contextos Educativos 
(5 horas) 

4)  Gestão e organização da sala de aula: 
a criação de ambientes de disciplina 
(5 horas) 

5)  As Neurociências e as aprendizagens 
(5 horas) 

Coord.: José Matias Alves (FEP | UCP)

José Verdasca (EU)

Ilídia Cabral
(FEP | UCP)

Paulo André (DGE)

Cristina Palmeirão
(FEP | UCP)

Patrícia Oliveira-Silva (FEP | UCP)

25 4

Seminário de Projeto | Plano Estratégico 
de Promoção do Sucesso Escolar

Maria do Céu Roldão (FEP | UCP) 25 10

Total: 150  30

ORGANIZAÇÃO

Universidade Católica Portuguesa
Serviços Académicos – Estudos Avançados e Formação
Rua Diogo Botelho, 1327 | 4169-005 Porto
tel. 226 196 202 / e-mail: formacao.avancada@porto.ucp.pt

Diocese do Funchal / Edifício do Colégio
D. Fátima Pereira
tel. 966 890 180 / e-mail: fatimaucp@gmail.com


