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A Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto vem 
acumulando, desde 1989, experiência de formação no domínio da administra-
ção educacional através da realização ininterrupta de Cursos de diferentes 
tipos e modalidades, o último dos quais é precisamente o Mestrado em 
Educação, que se assume como a continuidade do trabalho desenvolvido na 
formação que o antecedeu. É neste âmbito que se realiza o VII Seminário de 
Administração Educacional, de periodicidade anual, que conta com a 
intervenção de especialistas convidados, que abordarão este ano o tema do 
modelo de gestão das Escolas.

O Seminário será ainda a oportunidade para a apresentação dos principais 
resultados da investigação conduzido pelo inED - Centro de Investigação e 
Inovação em Educação da Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto, 
intitulada «A experiência do diretor no atual modelo de gestão dos 
estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e 
secundário. Perspetivas e conclusões de uma década de aplicação», que serão 
comentados pelos diretores convidados e pelos participantes na sessão. 
Este estudo pretende fazer um balanço, na perspetiva dos Diretores, da sua 
atuação à luz do presente modelo de administração escolar, na tentativa de 
identificar fatores de sucesso na gestão, bem como potenciais mudanças ao 
atual modelo. 
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