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Contextualização

A Escola Católica, no nosso País, desenvolve a sua proposta educativa num contexto cultural marcado pela centralização 
e uniformização, enquistado em séculos de história, asfixiante da autonomia escolar e da pluralidade de projetos 
educativos e, muitas vezes, avesso à orientação confessional no Ensino.

Urge preparar quadros diretivos e profissionais de escolas católicas conscientes desta contextualização e condicionamentos 
sociais e históricos, capacitados para enfrentarem os desafios desencadeados por este contexto.

O curso de Pós-graduação em Administração Educativa, que se encontra já na sua 4ª edição, reforça a parceria estabelecida 
entre a Associação Portuguesa de Escolas Católicas (APEC) e a Faculdade de Educação e Psicologia (FEP) da Universidade 
Católica Portuguesa e decorre de uma avaliação considerada muito positiva por parte dos intervenientes nas edições 
anteriores. 

Objetivos

Esta oferta educativa ajusta-se às necessidades de formação e desenvolvimento dos Diretores e Professores das escolas 
católicas e constitui-se como uma oportunidade de reforçar capacidades e competências que permitam responder a 
crescentes exigências, designadamente:

· construir ativamente a cidadania democrática;

· promover projetos de educação integral que preparem verdadeiros construtores de paz e de fraternidade;

·  superar o isolamento, gerando sinergias dentro e fora da escola, colaborando com as famílias e com outras escolas e 
instituições;

·  apresentar, com coerência e consistência, uma oferta educativa de excelência, orientada por valores cristãos e aberta a 
todos;

· afirmar a Escola Católica como verdadeiro serviço público de educação.

Unidades Curriculares

1. Identidade da Escola e Projeto Educativo

2. Fundamentação antropológica e ética da educação escolar

3. Organização e Desenvolvimento Curricular 

4. Gestão e liderança

5. Avaliação de escola e projetos de melhoria

6. Políticas públicas de educação

7. Seminários temáticos

8. Seminário de Projeto

Coordenação

Coordenação: Prof. Doutor José Matias Alves 

Destinatários

Diretores, coordenadores e professores de Escolas Católicas.


