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Nota prévia
No âmbito do procedimento concursal para o cargo de Diretor do Agrupamento de
Escolas de Martim de Freitas, publicitado pelo Aviso nº 9742/2014, de 29 de agosto,
e nos termos do disposto nos artigos 21º e 22.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22
de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de
julho, e no n.º 3 do artigo 6.º da Portaria n.º 604/2008, de 9 de julho, apresento o
meu Projeto de Intervenção para o Agrupamento de Escolas Martim de Freitas, para
o quadriénio de 2014/2018.
O projeto contempla a caracterização geral do Agrupamento, a análise do contexto,
objetivos e ações que viabilizem o seu bom funcionamento e garantam a prestação
de um serviço público de elevada qualidade.
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1. INTRODUÇÃO
A apresentação de uma candidatura a um desafio desta dimensão constitui,
indubitavelmente, um enorme desafio, configurando-se como um exercício que
resulta de uma profunda reflexão pessoal e profissional enriquecida por inúmeros
contributos de diversos elementos da comunidade educativa. Esse demorado mas
enriquecedor processo de ponderação, permitiu avaliar a existência de condições
para a assunção desta responsabilidade. O profundo conhecimento do realidade do
Agrupamento de Escolas de Martim de Freitas e os mais de 10 anos de experiência
de gestão nesta instituição, permitiram-me concluir que disponho das condições
necessárias para liderar esta organização e assegurar que o serviço que presta
continuará a situar-se em patamares de excelência.
Importa ainda salientar que, uma vez que exerço funções no órgão de gestão do
Agrupamento de Escolas de Martim de Freitas praticamente desde a sua
constituição e tendo tido oportunidade de desempenhar quase todos os cargos nas
diversas estruturas de orientação educativa (coordenador de estabelecimento,
coordenador do conselho de docentes, elemento do conselho pedagógico e da
assembleia de Escola), tive uma intervenção ativa na sua consolidação e afirmação.
O crescimento deste Agrupamento resulta de um investimento muito grande de
equipas educativas empenhadas e, inegavelmente, competentes com as quais tive o
privilégio de trabalhar. É também por acreditar que esse investimento pode ainda
ser potenciado que agora me proponho a liderar os desígnios desta instituição. Ao
longo deste percurso fui também construindo um compromisso com todos os
elementos da comunidade educativa que, agora, de forma quase natural, se
materializa.
Este é um projeto de continuidade, é uma aposta na consolidação das boas práticas,
no aperfeiçoamento de procedimentos e na busca de soluções inovadoras que
permitam responder às exigências da sociedade atual. Assumindo o desejo de
continuidade como um desiderato, os princípios e valores mantêm-se. Assim, a
oferta de um serviço de ensino público de elevada qualidade, sustentada em
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princípios de rigor, exigência, transparência, partilha, participação, responsabilidade,
confiança, de respeito e promotores da igualdade de oportunidades são
pressupostos que estarão sempre presentes.
Ao longo da última década, o Agrupamento de Escolas de Martim de Freitas
conseguiu distinguir-se e afirmar-se como uma instituição de referência e cujas boas
práticas terão permitido aos seus alunos alcançar níveis de sucesso muito elevados.
Tal percurso só foi possível devido aos contributos de todos os elementos da
comunidade educativa e à rápida definição e interiorização dos valores pelos quais
este Agrupamento se pauta. Através do envolvimento e responsabilização foi
possível criar uma oferta que favorece a formação integral dos indivíduos, criando
objetivamente igualdade de oportunidades, rentabilizando os recursos locais
existentes e as competências de cada um.
Contudo, este processo não está concluído. Para além do necessário
aperfeiçoamento de alguns aspetos do serviço prestado, colocam-se hoje à escola
novos desafios e de exigência diversa. As dinâmicas sociais, económicas e políticas
colocam à escola novas responsabilidades, às quais é imperioso responder. Para lhes
fazer face, a escola deve buscar novas soluções, reinventar-se, e ser criativa.
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2. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES E REFLEXÕES
O desempenho continuado de funções no órgão de gestão do Agrupamento de Escolas
permitiu construir um conhecimento profundo desta realidade educativa, sendo de
destacar, entre outros aspetos, as relações que se estabelecem, as expectativas em
relação à ação da Escola ou as exigências em relação ao serviço prestado. Ao longo dos
anos, juntamente com os demais elementos dos órgãos de gestão, tentei contribuir
para a definição e implementação de estratégias que permitissem melhorar o
funcionamento dos serviços, aumentar os níveis de sucesso dos alunos, usar
eficazmente os recursos disponíveis, criar condições facilitadoras da ação de todos,
partilhar responsabilidades, em suma, criar uma organização de elevada eficácia,
dinamismo, rentabilidade e qualidade reconhecida, de resto, pela comunidade. Estes
objetivos encontram-se em todos os documentos estruturantes elaborados e
continuarão a nortear a minha ação.
As propostas que agora apresento resultam da minha participação na elaboração
desses documentos e também no grau de conhecimento da organização obtido
através da relação próxima que mantive com todos os elementos da comunidade
educativa.
A Escola, enquanto instituição social e democrática, é hoje objeto de inúmeras
pressões inerentes às constantes mudanças tecnológicas, económicas e sociais que
obrigam à readaptação e redefinição de estratégias e da oferta formativa. Este
processo é em si mesmo positivo, na medida em que obriga a um dinamismo
permanente e à procura de soluções inovadoras para um desenvolvimento sustentado.
Apesar das “agressões” a que foi sujeita nos últimos tempos e da reorganização que
sofreu, a escola continua a ser das instituições mais estruturadas da sociedade. É, por
isso,

com

normalidade

que

algumas

competências

e

responsabilidades

tradicionalmente entregues a outras instituições, têm vindo a ser transferidas para o
seu seio. Hoje, os alunos encontram na escola o principal pilar do seu pleno
desenvolvimento. A responsabilidade que tal circunstância acarreta é de uma

Alberto Luís Domingues Barreira 5

Projeto de Intervenção – Agrupamento de Escolas de Martim de Freitas

dimensão incalculável, pelo que a capacidade de criar sinergias para atender a esta
finalidade é fundamental.
Nesse sentido, defendo que a ação do diretor deve sustentar-se na liderança
partilhada, no envolvimento por via da partilha de responsabilidades, no diálogo e
acompanhamento de proximidade. Deve ainda, fomentar a autonomia e a capacidade
reflexiva da Escola sobre a sua realidade, a definição de metas para o futuro e o
desenho de “caminhos” para as atingir.
Enquanto entidade social, a escola existe para servir pessoas. Como tal, em todas as
dimensões da sua atividade, a principal preocupação devem ser as pessoas e as suas
necessidades. A humanização dos serviços, traduzida no respeito efetivo pelos outros,
nomeadamente pelos mais vulneráveis, é uma prioridade que não pode ser
desvalorizada.
Sendo um espaço aberto, a escola é um lugar de diversidade por definição. Assim
sendo, a plena integração de todos os alunos e a promoção da igualdade de
oportunidades é uma responsabilidade que tem que ser concretizada em
permanência. Nesta área, importa dar continuidade à pedagogia inclusiva da qual este
Agrupamento é pioneiro.
Nos últimos anos, por razões diversas, registou-se uma alteração conceptual no que se
refere ao papel da escola e à forma como ele é reconhecido. O ensino tornou-se, de
alguma forma, um produto analisado à luz das lógicas de mercado. Nesse sentido, a
sociedade passou a estar mais atenta e exigente em relação à ação da escola. A
aceitação plena desse escrutínio, sem cair na tentação fácil de exigir o mesmo, é um
princípio que tem que ser respeitado por todos. A prestação de contas, nos órgãos
próprios, a transparência de procedimentos é um compromisso que todos aqueles que
exercem funções públicas devem aceitar e até promover.
Reiterando a aposta na missão e valores preconizados pelo Agrupamento de Escolas
de Martim de Freitas, saliento que a minha conceção do exercício de gestão se
desenvolve a partir de um valor primordial: as pessoas e as suas necessidades e
potencialidades.
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Em primeiro lugar, os alunos e a obrigação de lhes assegurar um serviço educativo de
qualidade que viabilize o seu pleno desenvolvimento. Essa garantia tem como
contrapartida a exigência de responsabilidade, respeito e empenhamento.
Depois, todos os profissionais a quem devem ser criadas condições facilitadoras do
exercício da sua atividade. Os professores devem usufruir de um ambiente adequado,
com condições e espaços atrativos e devidamente equipados para o desempenho da
sua função. Devem sentir-se apoiados, motivados e comprometidos com os objetivos
da organização. Ao pessoal não docente, pela importância do seu papel, devem ser
oferecidas condições no sentido de poder melhorar as suas competências em áreas
que considero fundamentais, nomeadamente: gestão de conflitos, relações
interpessoais, atendimento, primeiros socorros, novas tecnologias. A todos devem
ainda ser oferecidos espaços de diálogo e oportunidades de contribuir positivamente
para o desenvolvimento da instituição.
Por último, a comunidade educativa, e em especial os pais e encarregados de
educação, que deposita a sua confiança na escola, deve sentir esta instituição como
parceira efetiva na educação dos seus filhos. A escola estará disponível para receber os
seus contributos positivos numa perspetiva de respeito mútuo e numa lógia de
atuação complementar.
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3. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO AGRUPAMENTO
Desde a sua constituição em julho de 2003, o Agrupamento de Escolas Martim de
Freitas integra a EB 2/3 Martim de Freitas, a EB1 de Montes Claros e, desde 2008, o JI
de Montes Claros, a EB1 de Santa Cruz, a EB 1 dos Olivais, a EB1 da Conchada, EB1 de
Coselhas, e, desde 2009; o JI dos Olivais. As EB1 do Hospital Pediátrico e EB1 de Celas
foram, entretanto, suspensas.
Todas as escolas de 1º CEB funcionam em regime normal e oferecem 5 horas semanais
de atividades de enriquecimento curricular, CAF e serviço de refeições. As AEC são
promovidas pela Cáritas Diocesana de Coimbra, CASPAE e Centro Social e Cultural 25
de Abril.
Ao longo dos anos, a maioria dos edifícios escolares foram objeto de intervenções de
manutenção e requalificação relativamente profundas. O edifício da EB 1 de Santa Cruz
– durante muito tempo, o mais degradado do Agrupamento -, encontra-se na fase final
de recuperação. Atualmente, o parque escolar oferece, em regra, boas condições.
No âmbito do despacho conjunto do Ministério da Educação e da Justiça, este
Agrupamento é também responsável pela colocação e acompanhamento pedagógico
do corpo docente no Centro Educativo dos Olivais. Também são os docentes (2º e 3º
ciclos) que garantem o apoio aos jovens internados no Hospital Pediátrico de Coimbra.
Na escola sede funciona, desde há três anos, o curso de Português como Língua não
Materna para adultos estrangeiros.
O Agrupamento de escolas tem vindo a dar particular atenção aos alunos com
necessidades educativas especiais de caráter prolongado e que constituem cerca de
5% de toda a população escolar. A Escola Sede do Agrupamento e a EB1 de Coselhas
possuem Unidades de Ensino Estruturado que apoiam alunos com espetro do autismo.
Ao longo do último triénio, o número de alunos e de turmas dos 1º e 2º ciclos tem-se
mantido relativamente estável. No 3º ciclo, o número de turmas tem vindo a reduzir
progressivamente devido ao facto de algumas turmas do 7º ano terem sido
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transferidas para a Escola Secundária José Falcão e ao aumento do número de alunos
por turma. No presente ano letivo frequentam o Agrupamento 1534 alunos.
Nº de Alunos

JI dos Olivais
JI de Montes Claros
EB1 de Montes Claros
EB1 de Santa Cruz
EB1 dos Olivais
EB1 de Coselhas
EB1 da Conchada
EB Martim de Freitas
Totais

Pré-Escolar
70
70

140

1º CEB

269
69
87
77
26
80
608

2º CEB

321
321

Nº de
Turmas
3º CEB

465
465

3
3
11
4
4
4
2
39
64

Do total de alunos, 27 % recebe apoio da Ação Social Escolar. 75% dos alunos reside na
área de influência do Agrupamento. Cerca de 17% dos alunos recebe diplomas de
mérito e/ou excelência.
O corpo docente alterou-se significativamente no último triénio por se terem
aposentado muitos docentes, o que originou alguma renovação.

Professores
150

Assistentes
Operacionais
47

Assistentes
Técnicos
14

Técnicos
Especializados
2

O corpo de assistentes técnicos e assistentes operacionais é estável, estando mais de
95% a trabalhar no Agrupamento há mais de 3 anos.
Os pais e encarregados de educação têm elevadas expectativas em relação à Escola. Os
níveis de qualificação dos pais da maioria são de nível superior. As Associações de Pais
assumem-se como parceiros dinâmicos e interventivos na vida do Agrupamento.
No âmbito do Contrato de Autonomia, assinado no ano letivo 2013/2014, foram
implementados um conjunto de projetos e atividades, a saber: Laboratório de
Matemática, GAAF, Responsabilidade Parental, Experimentar para Crescer, Vamos
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Pensar a Jogar, Aprender a Ser. Foi ainda possível, a contratação de um Psicólogo que
apoiou a ação dos SPO.
O Agrupamento distingue-se pelo elevado número de parcerias que estabelece e que
permitem enriquecer e diversificar a oferta educativa:
 Faculdade
de
Letras
Universidade de Coimbra

da

 Faculdade de Psicologia e
Ciências da Educação
 Faculdade de Ciências do
Desporto
 Escola Superior de Educação –
Instituto Politécnico de Coimbra
 Escola Superior de Tecnologia e
Saúde
 Escola superior de Enfermagem
 Centro
de
Recursos
Educacionais da APPACDM
 Olivais Futebol Clube
 ARCA
 CEARTE
 CTCV-Pense Indústria
 Centros de Saúde de Celas, Eiras
e Fernão de Magalhães
 Hospital Pediátrico
 Fundação da Luta Contra a Sida
(CAOJ – Coimbra)
 Núcleo Regional do Centro da
Associação
Portuguesa
de
Paralisia Cerebral
 Associação Portuguesa para as
Perturbações
do
Desenvolvimento e Autismo de
Coimbra

 Teatro Académico Gil Vicente
 IBILI (Instituto Biomédico de
Investigação da Luz e da
Imagem)
 EPIS (Empresários Pela Inclusão
Social)
 Autarquias
 Museu Machado de Castro
 CPCJ
 Jardim Botânico
 CASPAE
 Cáritas
 Centro Social e Cultural 25 de
Abril
 Alliance Française
 British Council
 Rede de Bibliotecas Escolares
 Biblioteca Municipal
 Museu Machado de Castro
 CPCJ
 Centro de Bem-Estar Social
Sagrada Família
 Mosteiro de Santa Clara-a-Velha
 Conservatório de Música e
Conservatório Regional
 Departamento de Física da
Universidade de Coimbra
 Exploratório Ciência Viva
 Associação Integrar
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4. MISSÃO, VISÃO, VALORES E PRINCÍPIOS
O Projeto Educativo do Agrupamento, construído de forma plenamente participada,
define a Missão, a Visão e os Princípios e Valores do Agrupamento. Toda a estratégia
de intervenção que proponho assenta nesses ideais.
O papel da escola e a forma como esta exerce a sua ação, está intrinsecamente ligado
aos contextos político-económicos e às correntes educativas vigentes num
determinado momento. Com efeito, a escola enquanto agente gerador de mudança
tem sido usada de acordo com os interesses políticos, económicos e sociais instituídos
em cada momento.
Esta realidade cruza-se com as expectativas que a sociedade deposita na escola e no
contributo desta na formação de homens com sentido crítico, civicamente ativos e
qualificados académica e profissionalmente
A Escola deve sustentar a sua ação em pressupostos fortes e duradouros assentes em
convicções alicerçadas no conhecimento da comunidade e nas suas necessidades.
Quanto mais profundo for esse conhecimento, mais fácil será prestar um serviço de
qualidade promotor da formação integral do individuo. O diretor, como primeiro
defensor deste ideal, entre as demais atribuições legais, deve ser capaz de identificar e
potenciar as capacidades de todos, mobilizando-as na busca do sucesso e da melhoria
continua. Só com uma gestão de proximidade, partilhada, será possível envolver os
atores e só com o envolvimento e cooperação de todos a Escola poderá afirmar-se e
perdurar.

4.1 Missão
Prestar à comunidade um serviço educativo de elevada qualidade, dando uma resposta
eficaz às diferentes necessidades, tendo em conta o caráter único e dinâmico da
ESCOLA e promovendo uma atitude positiva e cooperante.
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4.2 Visão
Uma escola de referência pela humanização, aberta à comunidade, à inovação e
qualidade do serviço educativo prestado.

4.3 Valores
Na perspetiva de alcançar os objetivos definidos neste plano de intervenção, a ação do
Agrupamento deve sustentar-se nos seguintes valores:
 Promoção da cidadania responsável, da solidariedade e do respeito,
potenciando as capacidades de cada um;
 Fomento do sucesso escolar e profissional de todos;
 Otimização da reflexão, partilha e corresponsabilização numa perspetiva
pluralista;
 Incentivo ao rigor, exigência e valorização do trabalho realizado;
 Criação de valores de aceitação da diferença, da tolerância, da solidariedade e
entreajuda;
 Diversificação da oferta formativa de forma a promover a formação integral dos
alunos;
 Valorização do mérito e do esforço;
 Envolvimento efetivo da comunidade na vida da escola;
 Respeito pelas regras, procedimentos e pessoas;
 Humanização das respostas e relações;
 Recompensa da disciplina e penalização do incumprimento;
 Reflexão consequente sobre a ação global da Escola;
 Incentivo de abordagens pedagógicas de caracter prático e/ou inovador;
 Partilha de responsabilidades;
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4.4 Princípios
No funcionamento geral do Agrupamento e na atuação individual de cada um, entre
outros, serão observados os seguintes princípios:
• Princípio do Serviço Público: exercício de funções ao serviço exclusivo da
comunidade educativa, prevalecendo sempre o interesse público sobre os
interesses particulares ou de grupo;
• Princípio da Legalidade: atuação em conformidade com os princípios
constitucionais e de acordo com a lei e o direito;
• Princípio da Justiça e Imparcialidade: exercício das funções, tratando de forma
justa e imparcial todos os elementos da comunidade educativa, atuando
segundo rigorosos princípios de neutralidade e coerência;
• Princípio da Igualdade: impedimento de beneficiar ou prejudicar qualquer
elemento da comunidade educativa em função da sua ascendência, sexo, raça,
língua, convicções políticas, ideológicas ou religiosas, situação económica ou
condição social;
• Princípio da Proporcionalidade: exigência aos elementos da comunidade
educativa do estritamente indispensável à realização das suas atividades dentro
da instituição;
• Princípio da Colaboração e Boa-fé: colaboração com os elementos da
comunidade educativa, segundo o princípio da Boa-fé, tendo em vista a
realização do interesse da comunidade e fomentar a sua participação na
realização das suas atividades;
• Princípio da Informação e Qualidade: prestação de informações e/ou
esclarecimentos de forma clara, simples, cortês e rápida;
• Princípio da Lealdade: atuação de forma leal, solidária e cooperante;
• Princípio da Integridade: obediência a critérios de honestidade pessoal e de
integridade de caráter;
• Princípio da Competência e Responsabilidade: atuação de forma responsável e
competente, dedicada e crítica, com empenhamento na valorização
profissional.
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5. ANÁLISE SWOT
A análise do contexto e a identificação de fragilidades e potencialidades da
organização é peça fundamental na construção de um plano de ação ajustado e eficaz.
No esquema seguinte é apresentado o diagnóstico da situação do contexto.
Pontos fortes
 Resultados

da

interna/externa

Pontos fracos
avaliação

dos

alunos

superiores ou muito superiores às
médias nacionais.
 Abandono

completamente consolidada
 Dispositivo de autoavaliação pouco
rentabilizado na definição de planos de

escolar

praticamente

melhoria
 Articulação

nulo.
 Dinâmica dos clubes e projetos.
 Prémios

 Cultura de Autoavaliação ainda não

obtidos

em

vertical

ainda

não

totalmente conseguida.

concursos

externos.

 Operacionalização pouco objetiva das
metas de sucesso.

 Elevado nível de satisfação dos

 Trabalho

colaborativo

no

elementos da comunidade escolar

departamento da educação pré-escolar

em relação à Escola e ao serviço

a necessitar consolidação.
 Diminuta divulgação das atividades

prestado.
 Satisfação da maioria do pessoal
docente e não docente com o clima

relevantes do Agrupamento, ao nível
do Pré-Escolar e 1º CEB.
 Gestão pouco eficaz da informação.

global de escola.
 Parcerias e protocolos com diversas

 Necessidade

de

aumentar

o

instituições e entidades com impacto

envolvimento construtivo por parte dos

na valorização das aprendizagens.

encarregados de educação na vida do

 Liderança

com

objetivos

claros,

capaz de fazer escolhas e de as
prosseguir com persistência.
 Planeamento

Agrupamento.
 Alguma desvalorização das hierarquias
intermédias

organizacional

na

resolução

de

problemas.
 Algumas dificuldades no controlo das

adequado.
• Um corpo docente muito motivado.

entradas e saídas, considerando o

• Uma gestão dinâmica e inovadora.

elevado número de alunos na escola

• Liderança da direção, promotora da

sede.

cooperação

e

partilha

de

 Dificuldade no cumprimento de normas
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responsabilidades.
• Uma

boa

por parte de alguns alunos.

articulação

com

a

comunidade envolvente.
• Trabalho
docentes
horizontal

cooperativo
ao
do

de atuação ainda não totalmente
entre

nível

 Implementação dos critérios comuns

da

os

gestão

currículo

e

na

produção de materiais pedagógicos.

conseguida.
 Formação dos assistentes operacionais
na área do desenvolvimento pessoal,
social e profissional.

• Existência de 3 bibliotecas escolares
integradas na Rede de Bibliotecas
devidamente equipadas.
• Parque escolar, em geral, com muito
boas condições.
• Equipamento e material didático
adequado, quer em qualidade, quer
em quantidade.
• Oferta educativa diversificada.
• Projetos inovadores e atrativos.
• Qualidade

das

parcerias

e

protocolos.
• Trabalho articulado dos docentes de
Educação
Diretores

Especial,
de

Psicóloga,

Turma,

docentes

Titulares de Turma, Coordenadores,
no

diagnóstico,

referenciação

e

avaliação dos alunos.
• Dinâmica

cultural,

artística

e

desportiva.
• A existência de um centro de
formação sedeado no Agrupamento.
• Qualidade

e

potencialidades

da

Página da internet do Agrupamento.
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Oportunidades

Ameaças

 Elevadas expectativas dos alunos e

 Elevado número de elementos que

das famílias.

constituem a comunidade escolar,

 Elevados níveis de escolaridade da
maioria

dos

Encarregados

de

interpessoal

mais

próxima,

a

organização e o funcionamento do

Educação.
 Imagem positiva do Agrupamento na
 Associações de Pais e Encarregados
Educação

agrupamento.
 Elevado número de alunos por turma.

Comunidade Educativa.
de

facto que dificulta uma relação

empenhadas

e

 Perspetivas de evolução demográfica
negativa,

previsivelmente

com

impacto no número de alunos.

interventivas.
 Parcerias e protocolos com diversas

 Algum

desencanto

do

pessoal

instituições e entidades com impacto

docente e não docente em face das

na valorização das aprendizagens.

alterações das condições de trabalho.

 Localização
Agrupamento

das

escolas

do

(envolvente

privilegiada).
 Relações institucionais privilegiadas
com parceiros ativos e empenhados.
 Existência do Contrato de Autonomia.

 Instabilidade

provocada

pela

indefinição das políticas educativas
locais e nacionais.
 Legislação e orientações educativas
pouco claras.
 Número

e

humanos

perfil

dos

recursos

disponíveis,

nomeadamente ao nível do pessoal
não docente.
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6. PRIORIDADES DE AÇÃO
6.1 Prioridade 1 – Organizar para o Sucesso











Valorizar as estruturas pedagógicas intermédias.
Rentabilizar os recursos para ocupação plena dos tempos livres.
Promover aprendizagens através de jogos e atividades lúdicas.
Minorar a carga burocrática e agilizar a comunicação da informação.
Continuar a promover uma cultura de trabalho cooperativo, de reflexão e
avaliação sistemática.
Reconhecer a Escola como referência pela qualidade.
Desenvolver projetos no âmbito das linhas orientadoras do PE.
Aumentar os casos de sucesso.
Incentivar, desenvolver e estimular a cultura e o gosto e uma cultura de
aprendizagem contínua.
Reforçar as aprendizagens.

6.2 Prioridade 2 – Formar para a Cidadania









Fomentar a importância da consciência cívica dos alunos.
Prestar um serviço público -Português para estrangeiros.
Envolver os alunos na organização de atividades desportivas, culturais e cívicas.
Promover estilos de vida saudáveis.
Desenvolver uma consciência ecológica.
Sensibilizar os alunos para a defesa e conservação do meio ambiente.
Consciencializar para a biodiversidade e a sustentabilidade do planeta.
Promover uma Educação Inclusiva.

6.3 Prioridade 3 – Envolver e Corresponsabilizar












Incentivar a realização de Assembleias de Turma, de modo a promover uma
reflexão conjunta sobre cidadania responsável.
Reforçar o envolvimento e a participação dos pais no processo educativo, no
que se refere ao aproveitamento, comportamento, pontualidade e assiduidade.
Dinamizar um curso de Responsabilidade Parental.
Promover a solidariedade.
Reforçar a participação dos pais nos projetos e atividades da escola.
Fomentar a comunicação entre Associação de Pais e representantes dos
Encarregados de Educação.
Desenvolver práticas de articulação interciclos e interdepartamentos.
Promover a corresponsabilização dos assistentes operacionais no processo
educativo.
Promover ações de sensibilização específicas para pessoal docente e não
docente.
Projetar a imagem da escola/AGRUPAMENTO.
Potenciar os protocolos e parcerias de modo a alargar e intensificar a abertura
da Escola à comunidade envolvente.
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7. PLANO DE INTERVENÇÃO
O plano de intervenção assenta na matriz do quadro de Referência no 2º Ciclo de
Avaliação Externa das Escolas proposto pela IGEC. Consequentemente, considerei três
áreas estratégicas fundamentais:
 Resultados
 Prestação de Serviço Educativo
 Liderança e Gestão

Esquema conceptual da avaliação externa das escolas - IGEC
Para cada uma destas áreas, são considerados parâmetros e itens detalhados para os
quais são definidos objetivos e estratégias de ação.
É ainda apresentado o cronograma de concretização das ações ao longo do mandato.
Desta forma, é possível contemplar todas as áreas de ação da Escola que considero
mais relevantes e construir um projeto coerente, articulado e abrangente.
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7.1 Área Estratégica 1: RESULTADOS

OBJETIVOS

ESTRATÉGIAS

CALENDARIZAÇÃO
1º
2º
3º
4º
Ano Ano Ano Ano

RESULTADOS ACADÉMICOS
Promover o sucesso educativo e a melhoria da qualidade das
Análise detalhada dos resultados obtidos no final do período
aprendizagens dos alunos do Agrupamento.
e final do ano.
Evolução dos resultados
internos e externos
contextualizados

Analisar e monitorizar os resultados da avaliação interna e
externa e (re)definir estratégias e planos de ação.
Análise e comparação entre a avaliação interna e externa
(nacional e por contexto).
Analisar/monitorizar a evolução dos resultados obtidos nos
exames nacionais nos 4º, 6º e 9º anos.
(Re) definição de estratégias e planos de ação.

   



Redefinir estratégias tendo em conta a análise dos resultados.

Qualidade do sucesso

Manutenção e reforço da implementação de projetos de
Promover o sucesso escolar através da diversificação da
potenciação das capacidades dos alunos e reforço das
oferta de atividades, projetos e planos de apoio.
aprendizagens: Salas de Estudo, Apoios, etc.
Valorizar a ação das estruturas intermédias, nomeadamente
Escolha criteriosa dos DT´s e PTT´s e valorização da sua ação
dos PTT e DT’s.
no acompanhamento dos alunos.

Abandono e desistência

Manter as taxas de abandono e desistência escolar.

Análise das taxas de abandono e, se necessário,
implementação de planos de ação articulados (SPO, CPCJ,
entre outros).

   
   

   

RESULTADOS SOCIAIS
Reforço e valorização da autoridade do pessoal docente e do
pessoal não docente e corresponsabilização de todos os
Reforçar a participação da comunidade educativa na vida do
agentes educativos, em particular dos pais e encarregados de
Agrupamento.
educação.
• Participação na vida da
escola e assunção de
responsabilidades

Envolver a comunidade escolar nos processos de tomada de
Promoção de atividades e projetos abertas à participação da
decisão.
comunidade.
Elaborar planos de atividades que contemplem a participação
Convite aos encarregados de educação à integração de
ativa na vida do Agrupamento.
equipas de trabalho e à participação em atividades e
projetos.
Divulgação e análise do RI e normas de comportamento
junto dos alunos e demais elementos da comunidade
educativa.
Valorizar comportamentos e atitudes cumpridoras das
Criação de um código de conduta a implementar em todo o
normas estabelecidas.
Agrupamento.

• Cumprimento das regras e
disciplina

Prevenir e combater a indisciplina.
Diminuir o número de ocorrências disciplinares.
Envolver e responsabilizar os encarregados de educação pelas
ações dos seus educandos.

Reativação do Gabinete de Intervenção Disciplinar.

   

   
 
   

  
  

Reforço da utilização de medidas de integração ou de
natureza cívica.

   

Instituição de formas de reconhecimento e valorização de
atitudes adequadas.

   

Dinamização de atividades e projetos que promovam a
solidariedade: campanhas, ações de voluntariado.

   

Reforço e aprofundamento de algumas parcerias (Hospital
Pediátrico; CEO, etc.) no sentido de uma maior articulação no
Valorizar atitudes e comportamentos socialmente desenvolvimento de atividades conjuntas.
responsáveis, nomeadamente o respeito pelos outros.
Manutenção da cidadania como oferta complementar no 1º
CEB.

   

Solicitação às escolas secundárias da cidade de dados
relativos o desempenho escolar dos ex-alunos.

  

Promover projetos de intervenção cívica e solidária.
• Formas de solidariedade

• Impacto da escolaridade
no percurso dos alunos

Monitorização do percurso e resultados dos alunos depois de
concluírem o 3º ciclo.

Análise desses resultados e (re)definição de estratégias e
planos de ação.

   

  

RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE
• Grau de satisfação da
comunidade educativa

Reforçar o grau de satisfação da comunidade educativa
relativamente ao serviço prestado pelo Agrupamento.

Valorizar o mérito e incentivar a capacidade de trabalho.
• Formas de valorização dos
Reconhecer publicamente os bons resultados.
sucessos dos alunos
Promover uma cultura de empenho e excelência.

Estabelecer e consolidar parcerias com as instituições da
comunidade no âmbito da formação, do ensino e da
solidariedade.
• Contributo da escola para
o desenvolvimento da
Divulgar e promover a abertura de espaços da escola
comunidade envolvente
para uma utilização cultural, desportiva e lúdica por
parte da comunidade.

Monitorização regular dos níveis de satisfação através da
aplicação de inquéritos relativos aos serviços prestados.

   

Implementação de planos de ação em função dos resultados
obtidos.
Realização de cerimónia anual de atribuição dos Diplomas de
mérito e excelência.

   

Alargamento desta ação ao 1º CEB.
Divulgação nos meios de comunicação social, redes socias,
outras plataformas informáticas, jornal escolar e outros
suportes, de todas ações relevantes realizadas pelos alunos
do Agrupamento.

Aprofundamento da articulação com as autarquias, IPSS e
outras entidades da comunidade educativa.
Cooperação com a sociedade civil em projetos de âmbito
cultural, desportivo, solidário ou outro.
Manutenção dos protocolos e parcerias de disponibilização
dos espaços escolares, de formação de profissionais e de
outras naturezas.

   
 
   

   
   

   

7.2 Área Estratégica 2: PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO

OBJETIVOS

ESTRATÉGIAS

CALENDARIZAÇÃO
1º
Ano

2º
3º
4º
Ano Ano Ano

PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO

Gestão articulada do
currículo

Realização regular de reuniões de articulação entre os
docentes dos diversos ciclos.

   

Aprofundar a articulação vertical e horizontal de conteúdos,
Realização de ações de formação no âmbito da gestão e
competências e aprendizagens.
articulação curricular.

  

Fomentar o trabalho colaborativo interpares.
Promover a articulação curricular interciclos.

Elaboração dos horários prevendo tempos comuns para a
realização de reuniões de grupo disciplinar e interciclos.
Incentivo à realização de atividades e ao desenvolvimento de
projetos transversais aos diversos ciclos e disciplinas.

Contextualização do
currículo e abertura ao
meio

   
   

Diversificação da oferta formativa, principalmente nas
atividade de enriquecimento do currículo.

   

Valorizar e integrar os diversos aspetos do meio envolvente
Reforço das parcerias com algumas instituições locais,
no processo de ensino e de aprendizagem dos diversos níveis
principalmente nas áreas experimental e de cidadania (ex.:
de ensino.
Exploratório, Jardim botânico, entre outros).

   

Rentabilizar recursos existentes na comunidade que possam
Envolvimento dos alunos em atividades desenvolvidas no
enriquecer a oferta educativa do Agrupamento.
exterior das escolas.

   

Privilegiar atividades que promovam a divulgação e
Apresentação de trabalhos abertas à comunidade, dentro e
conhecimento do meio local.
fora dos espaços escolares.
Realização, prioritariamente, de visitas de estudo locais.

   
   

Análise da informação constante no processo individual do
aluno no processo de constituição de turmas e distribuição
de serviço docente.

   

Partilha de informação sobre os alunos entre os docentes do
Agrupamento facilitando a adequação da resposta educativa,
a mobilização de apoio e a adaptação aos diversos ciclos de
ensino.

   

Monitorização da aplicação dos critérios de avaliação pela
Promover a articulação e coerência das estratégias a
análise dos resultados.
implementar no processo de ensino e aprendizagem.

   

Promoção de práticas sistemáticas de autorregulação das
aprendizagens (testes comuns, testes intermédios).

   

Facilitar a integração dos alunos.
Utilização da informação
sobre o percurso escolar
dos alunos

Acompanhar e monitorizar o percurso dos alunos.
Identificar precocemente necessidades dos alunos.

Coerência entre ensino e
avaliação

Aplicar, de forma uniforme, os critérios de avaliação.

Redução do trabalho burocrático/administrativo em favor de
Reforçar o trabalho colaborativo entre docentes dos diversos
tarefas pedagógicas.
níveis, com especial incidência na educação pré-escolar.

   

Trabalho cooperativo entre Aprofundar processos de partilha de informação, materiais, Manutenção e reforço dos tempos comuns nos horários dos
docentes.
docentes
metodologias, entre outros.

   

Aperfeiçoamento das redes de partilha e troca de
informação, materiais e conhecimento.

   

Criar/consolidar mecanismos de colaboração interpares.

PRÁTICAS DE ENSINO
Promover práticas de diferenciação pedagógica sistemática, Definição de orientações aos docentes que privilegiem a
atendendo aos níveis de desempenho de cada aluno.
diversificação das tarefas propostas aos alunos.
Gerir o currículo em função do perfil dos alunos/turmas.

Consolidação e reforço das modalidades de apoio e
acompanhamento
dos
alunos:
apoio
educativo
Adequação das atividades Implementar estratégias organizativas de apoio aos alunos individualizado, coadjuvação, tutorias, projetos de promoção
educativas e do ensino às com maiores dificuldades e de potenciação das capacidades do sucesso, entre outros.
capacidades e aos ritmos de dos alunos com melhores desempenho.
aprendizagem das crianças
Implementação de práticas eficazes de avaliação diagnóstica
e dos alunos
Identificar e encaminhar precocemente situações de alunos das dificuldades dos alunos e consequente apoio nas áreas
com necessidade.
com dificuldades de aprendizagem.

   
   

   

Promover atividades de apoio pedagógico diversificadas por
equipas de docentes estáveis.
Organização dos horários dos docentes, de educação
especial e do ensino regular, privilegiando o trabalho direto
Otimizar as respostas educativas prestadas aos alunos com
com alunos, a coadjuvação e a diversificação das atividades
NEE, principalmente aos alunos portadores de espetro de
propostas.
autismo.

   

Promoção de abordagens multidisciplinares devidamente
articuladas que permitam a definição de planos de ação
adequados às características e necessidades dos alunos.

   

(Re) organizar de forma eficaz os apoios aos alunos com NEE.

Adequação das respostas
educativas às crianças e aos Gerir eficazmente os recursos existentes nesta área: físicos,
alunos com necessidades humanos, materiais, financeiros, entre outros.
Realização de ações de formação de âmbito transversal que
educativas especiais
permitam o desenvolvimento de uma cultura inclusiva
Promover a integração real e objetiva dos alunos, atendendo
(Ex.:Dislexia).
às suas características e capacidades.
Investir na formação do pessoal não docente e docente.

Criação de espaços físicos adequados e dotados dos
materiais didáticos necessários à formação integral destes
alunos.

  
  

Implementação
inovadoras.

de

práticas

pedagógicas

e

didáticas

Criação de condições de trabalho favoráveis para que os
docentes e não docentes possam desenvolver as suas
habilitações/qualificações
académicas,
nomeadamente
Facilitar a valorização profissional do pessoal docente e não
através de adequações no horário de trabalho.
docente.
Valorizar a inovação pedagógica e didática.

Exigência e incentivo à
melhoria de desempenhos

Distinção de alunos e turmas com desempenhos relevantes,
Reconhecer e premiar publicamente bons desempenhos e
através de quadros de mérito e prémios de incentivo.
boas práticas por parte dos alunos, pessoal docente e não
docente.
Reconhecimento público do trabalho desenvolvido pelo
pessoal docente e não docente, através de louvores e
Definir, em articulação com o Centro de Formação, um plano
divulgação de boas práticas.
de formação adequado às necessidades identificadas.
Elaboração do Plano de Formação do Agrupamento com
base nas efetivas necessidades de formação identificadas
pelos docentes e não docentes.

Estimular o uso das TIC em contexto de sala de aula.
Promover o ensino experimental como prática pedagógica
regular na sala de aula.
Metodologias ativas e
experimentais no ensino e
nas aprendizagens

Valorização da dimensão

Manutenção e reforço do apetrechamento das salas de aula,
laboratórios, bibliotecas e outros espaços pedagógicos com
materiais e equipamentos necessários ao desenvolvimento
de atividades e projetos de natureza prática e/ou inovadores.

Incentivo à realização de trabalhos/projetos experimentais
através da “coadjuvação” de alunos dos níveis mais elevados
Dotar as escolas de materiais e equipamentos que viabilizem
(3º CEB) junto dos alunos mais novos.
a implementação de atividades experimentais e o recurso às
TIC.
Manutenção e alargamento das parcerias com a UC- Dep. de
Física, Exploratório na área das ciências experimentais.
Estabelecer e aprofundar parcerias que permitam apoiar os
docentes no desenvolvimento de atividades de natureza
Articulação com as autarquias e outras instituições no
experimental e/ou com recurso às TIC.
sentido de melhorar os recursos existentes nos JI´s e EB1´s.
Valorizar a dimensão artística na oferta educativa do Manutenção da oferta educativa nesta área: opções, clubes

   
   

   
   
  

   

   

  
   
   

artística

agrupamento (clubes, disciplinas de oferta de escola, aec).

de dança, de música e teatro e AEC.

elemento Participação em eventos abertos à comunidade que
permitam apresentar o trabalho desenvolvido.

   

Incentivar o desenvolvimento de atividades e projetos nestas Realização de concursos, exposições de caráter artístico.
áreas
Rentabilização e melhoria dos espaços e equipamentos
Criar condições para a manutenção do ensino articulado.
existentes para o desenvolvimento de atividades ligadas às
artes.
Melhorar a articulação com o Conservatório de Música de
Coimbra.
Aprofundamento das relações com o Conservatório de
Música de Coimbra, com uma maior partilha de informação.

   

Promover o trabalho interpares e a coadjuvação em sala de Implementação de mecanismos de supervisão e de
aula como forma de potenciar a partilha de saberes e a troca acompanhamento para casos devidamente identificados
de experiências e a reflexão sobre as práticas pedagógicas.
(problemas de comportamento/indisciplina graves ou
elevados índices de insucesso de determinada turma).
Acompanhamento e
supervisão da prática letiva Reforçar o papel dos Coordenadores e Subcoordenadores de
Departamento.
Coadjuvação em sala de aula enquanto estratégia de
desenvolvimento profissional e de melhoria da qualidade do
ensino.

  

Promover a dimensão artística enquanto
fundamental na formação integral dos alunos.

   

   



  

7.3 Área Estratégica 3: LIDERANÇA E GESTÃO

OBJETIVOS

ESTRATÉGIAS

CALENDARIZAÇÃO
1º
Ano

2º
3º
4º
Ano Ano Ano

LIDERANÇA
Promoção da participação efetiva de todos elementos da
comunidade educativa nos processos de tomada de decisão
do agrupamento: revisão/elaboração dos documentos
estruturantes, participação nos órgãos, entre outros.

Envolver a comunidade escolar em torno de um projeto
comum efetivamente partilhado e participado em todas as
Desenvolvimento de atividades e projetos alargados a todo o
suas dimensões.
Agrupamento e abertos à comunidade: Dia da Escola Aberta,
concursos com a participação das famílias, palestras,
Consolidar a cultura de Agrupamento junto de todos os
eventos, entre outros.
elementos da comunidade escolar.
Visão estratégica e
Oferecer um ensino de qualidade, inovador, inclusivo e
fomento do sentido de
pertença e de identificação adequado às necessidades e expectativas da comunidade.
com a escola
Otimizar a gestão dos recursos no sentido de conseguir
promover uma oferta uniforme que promova a igualdade de
oportunidades.

Envolvimento do pessoal não docente na planificação e
realização de atividades e projetos.
Adesão a iniciativas promovidas por entidades externas ao
Agrupamento que permitam a sua afirmação enquanto
instituição social ativa.

Divulgação sistemática da atividade do Agrupamento nos
Promover e divulgar a participação do Agrupamento na vida
meios de comunicação social e nas plataformas digitais.
do meio envolvente.
Cooperação com outras instituições no desenvolvimento de
atividades e projetos: cedência de instalações, de recursos
humanos.

   

   

  
   
   
   

Valorização das lideranças
intermédias

Valorização do papel e responsabilização das estruturas
intermédias através de processos de delegação de
Valorização do papel das estruturas intermédias envolvendocompetências.
as nos processos de decisão.

   

Promoção de reuniões de sensibilização das lideranças
Envolver e corresponsabilizar as estruturas intermédias
intermédias para a importância decisiva do seu papel no bom
através da delegação de competências.
funcionamento da instituição e do sucesso dos alunos.

   

Reforçar a autonomia, dentro dos limites legais, das
Reconhecimento público da importância da ação destes
estruturas intermédias no domínio pedagógico-didático.
elementos junto de toda a comunidade educativa.

   

Articular de forma sistemática com todas as lideranças
Acompanhamento e apoio sistemático na ação das lideranças
intermédias.
e intermédias.

   

Desenvolver o espírito criativo, inovador e empreendedor.

Desenvolvimento de
projetos, parcerias e
soluções inovadoras

Realização de reuniões regulares de articulação, reflexão,
monitorização e (re)definição dos objetivos de cada estrutura
em função da análise realizada e das sugestões
apresentadas.

   

Revisão dos protocolos existentes considerados relevantes,
nomeadamente os estabelecidos com a ESEC; UC, Hospital
Pediátrico, CEO.

   

Diversificar as parcerias estabelecidas no sentido de alargar e
enriquecer a ação e oferta do Agrupamento.
Estímulo à conceção e à implementação de projetos
inovadores que possam trazer maior visibilidade ao
Potenciar o desenvolvimento de projetos atualmente Agrupamento.
existentes no Agrupamento, nomeadamente os que assumem
caráter especialmente inovador.
Apoio ao desenvolvimento dos projetos já implementados no
Agrupamento e cuja continuidade é importante.
Dinamizar/realizar diferentes atividades, projetos, clubes,
mobilizando toda a comunidade educativa com o intuito de Divulgação na comunicação social e redes sociais dos
valorizar os saberes e as aprendizagens que o currículo formal projetos implementados, com especial enfâse para aqueles
não engloba.
que sejam mais inovadores e que possam contribuir para a
valorização da imagem do Agrupamento.

  
   
   

(Re)afirmação de uma gestão de proximidade, de presença
Promover uma cultura de respeito, de rigor e de
sistemática no “terreno” contribuindo in loco para a
responsabilidade.
resolução dos problemas.

Motivação das pessoas e
gestão de conflitos

Mobilização dos recursos
da comunidade educativa

Contribuir para a construção de ambientes de trabalho
Fomento de espaços de diálogo com os diversos elementos
positivos.
da comunidade educativa e valorização das suas ideias e
opiniões.
Dinamizar práticas de trabalho mobilizadoras do espírito de
equipa entre pessoal docente e não docente.
Dinamização de ações promotoras de um clima de
acolhimento e de bem-estar na Escola ao longo do ano
Fortalecer as relações interpessoais entre todos os elementos
letivo, dando particular importância ao acolhimento dos
da comunidade escolar.
novos membros no início do ano escolar.

   

   
   

Dotar o pessoal docente e não docente de competências que
Realização de ações de formação na área da gestão de
facilitem a gestão de conflitos.
conflito e relações interpessoais.

   

Dinamização do dia da escola aberta com a participação dos
Articular com as instituições locais a partilha de recursos que pais e demais elementos da comunidade educativa.
viabilizem a realização de atividades.
Incentivo à realização de atividades intergeracionais.
Envolver ativamente pais e encarregados de educação e
outros parceiros na vida do Agrupamento.
Aprofundamento da relação com os parceiros e
rentabilização dos acordos e protocolos existentes.

   
   
   

GESTÃO
Preservação, manutenção e reparação das instalações e
equipamento, usando os recursos próprios do Agrupamento
e solicitando a colaboração das autarquias e da DGESTE.

   

Aquisição de materiais didáticos e/ou outros equipamentos
necessários ao desenvolvimento de práticas pedagógicas
Promover a qualidade dos espaços e dos equipamentos
atualizadas e enriquecedoras, dando especial atenção às
escolares.
seguintes áreas: TIC, atividades experimentais e desportivas,
Critérios e práticas de
Biblioteca Escolar.
organização e afetação dos Otimizar os procedimentos administrativos e organizacionais.
recursos
Utilização das receitas próprias, prioritariamente, no apoio às
Gerir racionalmente os recursos existentes e captar novas
situações de carência económica e em medidas de promoção
receitas.
do sucesso escolar.

   

Disponibilização, através das novas tecnologias (página do
Agrupamento, email, redes sociais, etc.), de serviços
administrativos: marcação de refeições, pedido de
documentação, informações diversas.

   

Definir, dentro dos limites legais, critérios de constituição de Definição nos órgãos próprios de critérios de constituição de
turmas ajustados às necessidades e características dos alunos. turmas ajustados às necessidades e características dos
alunos (ex.: passagem de ciclo de turmas em bloco, criação
de turmas de nível, etc..).
Definir e divulgar os critérios de distribuição de serviço.

  

Instituir procedimentos que permitam a estabilização das Definição de critérios de distribuição de serviço que atendam
Critérios de constituição
às competências dos recursos existentes e permitam
dos grupos e das turmas, de equipas pedagógicas e da constituição das turmas
soluções equilibradas e de qualidade.
elaboração de horários e de
Envolver as estruturas intermédias no processo de
distribuição de serviço
Manutenção, salvo as situações em que tal se justifique, das
distribuição de serviço e na constituição de turmas.
equipas pedagógicas nomeadamente dos PTT e dos DT´s.

  

Atender ao perfil e competências individuais no momento da
distribuição de serviço, nomeadamente no que se refere ao Criação de equipas para a elaboração das turmas.
pessoal não docente.

   

   
  

Rentabilizar os recursos humanos do Agrupamento.

Promoção do
desenvolvimento
profissional

Distribuição do pessoal não docente atendendo às suas
aptidões e competências e às características das funções a
desempenhar.

Elaborar um Plano de Formação do Agrupamento, com vista à Elaboração anual do Plano de Formação do Agrupamento
atualização pedagógica e científica do pessoal docente e não após levantamento das necessidades de formação.
docente, preferencialmente em contexto escolar, em
articulação com o CFAE e outras instituições parceiras.
Criação de condições de trabalho favoráveis à concretização
do objetivo de valorização profissional e académica.
Incentivar o pessoal docente e não docente a investir na sua
valorização profissional e académica oferecendo condições de
trabalho facilitadoras.

Otimização dos monitores de divulgação de informação
Aperfeiçoar os circuitos de comunicação internos e externos instalados na escola sede, Sala de Professores e Bloco R, com
na divulgação das orientações e decisões organizacionais e uma maior atualização das informações aí introduzidas.
educativas.
Manutenção atualizada das listas de contactos eletrónicos
Potenciar a página do Agrupamento como plataforma existentes.
privilegiada de comunicação e interação com a comunidade
educativa.
Criação, na página do Agrupamento, de Blogs para todos os
Eficácia dos circuitos de
JI´s e EB1’s.
informação e comunicação Utilizar os recursos do Agrupamento na área das TIC para
interna e externa
criar e/ou desenvolver mecanismos que possibilitem o Criação de mailing lists dos encarregados de educação dos
contacto mais rápido, sistemático e eficaz do Educador, alunos de todas as turmas do Agrupamento para uma maior
Professor Titular de Turma e/ou Diretor de Turma com os pais facilidade na divulgação da informação.
e encarregados de educação.
Realização de ações de (in)formação que permitam dotar o
Dotar o pessoal docente e não docente das competências pessoal docente e não docente de competências necessárias
necessárias à utilização/rentabilização das TIC.
à utilização/rentabilização das TIC, de acordo com as
respetivas funções.

   

  
   

   
   
   
   
   

AUTOAVALIAÇÃO E MELHORIA
Recolha e tratamento sistemático de informação a ser
Avaliar de forma sistemática os processos implementados e
remetida para análise e reflexão nos órgãos do
os resultados obtidos em cada um dos parâmetros avaliados.
Agrupamento.
Consolidar o processo de avaliação interna/autoavaliação do Consolidação, ao nível das estruturas intermédias, de
Coerência entre a
autoavaliação e a ação para Agrupamento, desenvolvendo e implementando mecanismos momentos regulares de reflexão conjunta tendo em vista a
de autorregulação.
análise dos resultados e das metas definidas e na
a melhoria
apresentação de propostas de ação.
Utilizar a informação recolhida no processo de autoavaliação,
Definição de planos de ação em função dos resultados
na (re) definição de estratégias e planos de ação.
obtidos e das conclusões retiradas.
Consolidar e aperfeiçoar o processo de avaliação e
autoavaliação do Agrupamento e torná-lo um efetivo
Utilização dos resultados da instrumento de gestão.
avaliação externa na
elaboração dos planos de Utilizar os resultados da avaliação externa como um
melhoria
mecanismo de regulação da ação e organização do

Tratamento e análise dos resultados da avaliação externa
comparando-os com os resultados da avaliação interna.
Reflexão sobre os dados recolhidos, apresentação de
conclusões e definição de planos de ação.

   
   
   
   
   

Agrupamento.
Reforço da equipa de autoavaliação com outros elementos
da comunidade educativa.

 

Divulgação sistemática do trabalho da equipa e valorização
Valorizar a importância da participação de todos os elementos da importância da ação na vida do Agrupamento.
da comunidade educativa no processo de autoavaliação.
Envolvimento de todos os elementos da comunidade
educativa nos procedimentos inerentes à autoavaliação
(preenchimento de inquéritos, análise de relatórios, entre
outros).

   

Integrar o processo de autoavaliação na atividade regular do Constituição de uma equipa de autoavaliação estável cuja
Continuidade e abrangência Agrupamento, assumindo assim um caráter sistemático e ação seja reconhecida pela comunidade.
da autoavaliação
contribuindo para a tomada de decisões sustentadas.
Integração dos procedimentos de avaliação na ação

  

Envolvimento e
participação da
comunidade educativa na
autoavaliação

   

   

Generalizar a implementação da CAF (Common Assessment
Framework) como modelo de autoavaliação do Agrupamento.

Impacto da autoavaliação
no planeamento, na
organização e nas práticas
profissionais

quotidiana do Agrupamento.
Alargamento dos itens avaliados a todas as valências do
serviço prestado.

Afetação de recursos pedagógicos, financeiros, materiais ou
Sustentar as decisões de gestão nas conclusões emanadas
outros, terá em atenção as áreas identificadas pelo processo
pelo processo de autoavaliação.
de autoavaliação como deficitárias.
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8. AVALIAÇÃO
Como qualquer projeto, também este, para ser bem sucedido, tem de ser objeto de
uma reapreciação sistemática no sentido de serem feitos os reajustes necessários.
Nesse sentido, o presente documento constitui-se como um instrumento dinâmico de
suporte à ação do diretor e a sua avaliação regular favorecerá a tomada de decisões
adequadas aos interesses do Agrupamento.
Proponho que a avaliação do Projeto e, por conseguinte, da ação do diretor, seja
realizada:
- De forma contínua, procedendo a ajustes pontuais, caso se justifique;
- Anualmente, mediante apresentação ao Conselho Geral de relatório das
atividades desenvolvidas à luz desse Projeto. Esta modalidade permite identificar
dificuldades na concretização do Projeto e (re)definir formas de as ultrapassar;
- No final do mandato, através da elaboração de um relatório final colocado à
consideração do Conselho Geral que deverá incidir nos aspetos constantes do
plano de intervenção, designadamente nas áreas de intervenção estratégicas.
Geral.
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A implementação deste Projeto depende, em grande medida, do envolvimento dos
diversos elementos da comunidade educativa. Esta cultura de participação e partilha
será determinante na construção de uma escola aberta à mudança, capaz de refletir
sobre a sua ação, aprender, ajustar-se e responder à exigência contínua de melhoria.
Para que possa cumprir plenamente a sua finalidade educativa, a Escola tem que
definir de forma criteriosa metas e objetivos e deve possuir uma liderança forte, capaz
de envolver a comunidade educativa, valorizando os contributos positivos de cada um,
que promova a cooperação e seja capaz de administrar eficazmente os recursos.
O projeto que agora apresento desafia todos a continuar um trabalho conjunto
iniciado há alguns anos que, tendo sido difícil, tem sido reconhecido pela sua
qualidade e excelência. A solução que agora proponho oferece estabilidade, mas não
estagnação. Os olhos estarão colocados no futuro, com a experiência adquirida no
passado. Da capacidade que tivermos de antecipar o futuro e a ele nos ajustar, em
muito, dependerá o nosso sucesso.
Creio, pelo profundo conhecimento dos espaços e das suas valências, pela experiência
acumulada, pela capacidade de decisão, pelas relações interpessoais que ao longo de
todos estes anos tive oportunidade de construir, estar à altura de tão grande desafio,
com perfeita consciência de todas as dificuldades que lhe são inerentes.

Coimbra, 11 de setembro de 2014

O candidato
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Escola é
... o lugar que se faz amigos.
Não se trata só de prédios, salas, quadros,
Programas, horários, conceitos...
Escola é sobretudo, gente
Gente que trabalha, que estuda
Que alegra, se conhece, se estima.

O Diretor é gente,
O coordenador é gente,
O professor é gente,
O aluno é gente,
Cada funcionário é gente.

E a escola será cada vez melhor
Na medida em que cada um se comporte
Como colega, amigo, irmão.
Nada de “ilha cercada de gente por todos os lados”
Nada de conviver com as pessoas e depois,
Descobrir que não tem amizade a ninguém.
Nada de ser como tijolo que forma a parede, Indiferente, frio, só.

Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar,
É também criar laços de amizade, É criar ambiente de camaradagem,
É conviver, é se “amarrar nela”!

Ora é lógico...
Numa escola assim vai ser fácil! Estudar, trabalhar, crescer,
Fazer amigos, educar-se, ser feliz.
É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo.

(Paulo Freire)
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