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A nova versão do Portal Infoescolas, no endereço http://infoescolas.mec.pt, reúne 
informação sobre todos os estabelecimentos de ensino de Portugal Continental, públicos e 
privados, e apresenta dados regionais organizados por distrito e concelho. O Infoescolas é 
um portal do Ministério da Educação.  
 
 
Objetivos da Conferência: 

• Dar a conhecer as potencialidades do Portal InfoEscolas 
• Conhecer os indicadores de análise 
• Entender a realidade da Escola/Agrupamento face a contextos semelhantes 
• Ajudar os professores e a Escola a fazer diagnósticos corretos e a encontrar caminhos de 

melhoria de resultados 

• Aumentar a informação pública sobre o sistema educativo 
 
Dinamizador: Doutor João Batista, Subdiretor-Geral da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 

Duração: 3 horas  
Destinatários: Comunidade Educativa (Diretore/as; Elementos da Direção; Docentes em cargos de 
Gestão Intermédia; Membros da Equipa de Autoavaliação; Docentes; Elementos da Autarquia e 
demais interessados). 

Os candidatos serão ordenados de acordo com as seguintes prioridades: 
1. Elementos da Comunidade Educativa da área de influência do EduFor; 
2. Elementos da Comunidade Educativa de Escolas não Associadas ao EduFor;  

Dentro de cada prioridade os candidatos são ordenados por ordem de inscrição. 

 
Inscrições: Gratuitas e exclusivamente on-line, até dia 12/03/2019.  
Local: Auditório da Biblioteca Dr. Alexandre Alves - Mangualde 

 
Nota: Para os docentes, esta ação de curta duração poderá ser reconhecida e certificada pelo EduFor 
As ações de curta duração certificadas relevam, nos termos do n.º 1 do art.º 3º do despacho nº 5741/2015 de 
29/05, para os efeitos previstos no Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professore/as dos 
Ensinos Básico e Secundário.  
 
 

Mais informações e inscrições em www.edufor.pt 

Conferência 

As Potencialidades do Portal Infoescolas 
15 março 2019 - 15h00 - Mangualde 

http://infoescolas.mec.pt/

