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Licenciaturas em Educação 2002-2003

Administração Escolar
Curso destinado, especialmente, â docentes que pretendam
preparar-so para vir a desempenhar funções do direcção e
gestão das escolas ou de participação mais eficaz na vida
escolar Participar na direcção e gestão das escolas supõe
a capacidade de compreender a escola na sua dimensão
organizacional, de tomar decisões, de concitar vontades,
de gerir conflitos, de facilitar a comunicação, de construir
projectos com contributos do diferentes intervenientes.

Orientação Educativ

•

Curso destinado a prepnrar docentes para o exercido de tenções de
apoio educacional aos alunos no âmbito da turma e no desemptiMj
dos cargos de director de turma ou de coordenador de directores de
turma fendo a sociedade perdido muitos dos seus mecanismo» de
!Mtc:jMvão informal dos novos membros tem de dar cada vez me
atenção à socialização escolar dos alunos em gerai e. particularmente.
a grupos de crianças o jovens em risco de integração social difícil ou
mesmo do exclusão

Animação Sócio Cultural
Curso destinado a preparar docentes para o exercício de
funções ao nível da educação de adultos. As mudanças
que ocorrem no mundo do trabalho colocam a formação
de adultos como prioridade nas sociedades actuais. No
caso de Portugal, a formação de adultos reporta-se a
conteúdos escolares; ensinar adultos oxigò, porem, uma

«* mação diferente da que é dada na formação inicial já
. e os adultos aprendem de maneiras diferentes.
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Estas licenciaturas são leccionadas de forma menos intensiva
do que noutras instituições o que faz com que s»; «-Mondam
r.x>r trôs anos c meio Fsta OPC.ÇÍIO t< .indo a s > M t < < i U i para
que os formanaos possam conciliar com qualidade frequência
d«: licenciatura, doc.ôncia ri.is resfx-( tiv.ís escolíis e vida
pc-.-.oal o f.ifin^ar Inform-içoos rtotalí-.ui.is sobro os planos
curriculares, que já foram divulgados em jorna! da FNE podom
ser consultas no ISGT ou nas delegações dos sindicatos da f NE
O ISET pod«?rá. JXM sohcit.!(,-'<> enviar mlurmíivões o a ficha do
inscrição por correio post<il tondo entaf) c i < ? Ihí; ser onvuido uni
envelope selado endereçado a quem deseje receber essa
informação
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