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Unidade 
curricular/Curricular Unit 

Gestão em Educação 

Docente responsável / 
Responsible academic staff 

Manuel Joaquim Pinho Moreira de Azevedo 

Outros docentes / Other 
academic staff 

 

 
Objetivos de aprendizagem  (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)/ Learning outcomes of the 
curricular unit  
 
No final da UC os alunos devem ser capazes de: 
Identificar as principais fases da evolução da evolução das políticas públicas de educação nos últimos 50 anos, em Portugal. 
Conhecer a fundamentação da educação escolar, com destaque para uma concepção humanista da educação. 
Identificar os modelos de administração da educação, em Portugal e na Europa. 
Conhecer as principais linhas de desenvolvimento do processo de descentralização da administração da educação, em Portu
Conhecer e saber caracterizar os modelos de direção e gestão das escolas. 
Conhecer os modelos de liderança escolar e de gestão escolar. 
Saber caracterizar uma escola justa e democrática e a sua gestão 
 
Conteúdos programáticos/Syllabus 

História da educação em Portugal (com ênfase para os últimos 50 anos) 
A fundamentação antropológica e humanista da educação escolar, em confronto com outros fundamentos. 
Evolução dos modelos de administração da educação, em Portugal e na Europa. 
Descentralização da Administração em Portugal (Análise crítica do Programa Aproximar) 
Evolução dos modelos de direção e gestão das escolas. 
Modelos de liderança escolar, com análise das principais implicações sobre a gestão escolar. 
Paradigmas de gestão de uma escola democrática e justa 
 
 
 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular/Demonstration of the 
syllabus coherence with the curricular unit's objectives 
 
(Com a a presentação destes conteúdos pensamos ajudar oa+s alunos a atingir os objectivos assinalados, uma vez que exis
forte e evidente coerência entre ambos. 
 
 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída)/ Teaching methodologies (including evaluation) 

O Modelo de ensino seguido é expositivo e em cada sessão é proposto um trabalho de reflexão em comum, com base numa 
proposta enunciada pelo professor. 
A avaliação é feita em cada sessão, em termos contínuos, e no final cada aluno elabora um trabalho em que desenvolve um 
temas centrais da UC, à sua escolha, tendo em conta a sua experiência e interesses. 
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Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular/Demonstration of the 
coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
  
As metodologias de ensino correspondem aos objetivos da UC e do seu modelo pedagógico. 
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O conjunto das competências e conhecimentos adquiridos nas diferentes unidades curriculares formam o perfil de competências final 
dos diplomados do curso. Num ou mais dos campos da ficha (dados os limites de carateres, o docente escolherá onde fazer esta 
inserção), deverá haver a explicitação da visão global da uc, da sua integração no currículo (contributo para o perfil de competências, 
articulação com outras uc, …) e, eventualmente, algum tipo de posicionamento dentro da área. 
 
 


