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INTRODUÇÃO 

 Apresento a minha candidatura ao cargo de Diretor do Agrupamento de Escolas do Bonfim, 

para o quadriénio de 2013 a 2017, obedecendo ao que está estabelecido no Aviso n.º 4819/2013 do 

Diário da República, 2.ª série — N.º 70 — 10 de abril de 2013, bem como no art.21 do Decreto-Lei 

n.º 137/2012, de 2 de julho. 

 O móbil desta candidatura firmou-se, por um lado, no apoio, maioritariamente explícito, dos 

meus colegas do Agrupamento, bem como da maioria do pessoal não docente, que incentivou e, por 

isso, impulsionou esta candidatura. Sem este apoio e reconhecimento deles na capacidade de 

organização e de trabalho e, como consequência, a confiança depositada na competência em 

desempenhar esta função, ela nunca teria emergido. A outra deve-se ao facto de sentir que reúno as 

condições necessárias para poder corresponder às exigências e expectativas depositadas que o 

desempenho desta função exige, não só por possuir habilitação específica para o fazer, mas também 

por me sentir motivado e entusiasmado em tornar este Agrupamento numa referência no ensino para 

o distrito. 

 A autonomia, a administração e a gestão dos agrupamentos de escolas funcionam sob o 

princípio da responsabilidade e da prestação de contas do Estado assim como de todos os demais 

agentes ou intervenientes.   

 No respeito pelos princípios e objetivos enunciados e para o cumprimento das regras 

estabelecidas, é fundamental na elaboração de um Projeto de Intervenção para um agrupamento de 

escolas, um conhecimento profundo da sua realidade, ter consciência que cada agrupamento é 

único, que os recursos são limitados, pelo que têm de ser geridos com eficiência tendo em vista a 

eficácia, ou seja, o sucesso educativo dos alunos.   

 Assim, um Projeto de Intervenção é um procedimento que permite estruturar metodicamente 

e programar uma realidade futura. Permite elaborar respostas para as necessidades da comunidade 

educativa. Implica identificar os problemas, definir os objetivos e estratégias/ações a desenvolver 

com os recursos disponíveis. O facto de ser professor do Quadro deste Agrupamento, ter lecionado 

e desempenhado funções nos órgãos de gestão intermédia numa Escola do Agrupamento e de ter 

filhos a frequentar outras escolas do mesmo, concede-me o privilégio de possuir uma perspetiva 

consistente e real das potencialidades e fragilidades do contexto educativo e do meio sociocultural 

das localidades onde se desenvolverá o projeto que apresento. 

 O Projeto está organizado em torno de uma ação a desenvolver nas diferentes áreas de 

gestão e da sua necessária articulação. 

 Subjacente ao conjunto de medidas aqui referidas como relevantes para a promoção de uma 

escola de qualidade e equidade na educação, está uma filosofia educativa e formativa coerente, 

destinada a colocar a escola e os agentes de formação ao serviço dos alunos, garantindo uma 
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igualdade de oportunidades nas suas aprendizagens, contribuindo para uma maior justiça social e 

para o desenvolvimento integral da sua personalidade. 

 Assim, a primeira parte consiste na definição geral das linhas orientadoras da missão 

educativa, apresentando, dentro dessa linha, os princípios e objetivos gerais que presidirão ao 

desenvolvimento de toda a ação. 

 Na segunda parte farei uma breve caracterização do Agrupamento de Escolas do Bonfim, 

apresentando um diagnóstico dos limites, dificuldades e potencialidades do mesmo, fundamentado 

pelo relatório da Inspeção Geral de Educação e Ciência realizado aquando da avaliação externa do 

então Agrupamento n.º 2 de Portalegre e da Escola Secundária Mouzinho da Silveira. 

 A terceira parte compreende as metas a implementar e as estratégias a seguir com o objetivo 

de responder às necessidades educativas do Agrupamento de Escolas do Bonfim e que visam 

promover a qualidade e adequação do sistema educativo local aos desafios de uma sociedade cada 

vez mais exigente. 

 Contudo, fazendo parte de uma comunidade e para além de colocar o meu empenho e 

dedicação ao serviço do Agrupamento e da comunidade educativa onde se insere, pretendo 

concretizar o projeto que agora apresento com a colaboração de todos os elementos que dela fazem 

parte.  

PARTE I 

DEFINIÇÃO DA MISSÃO E LINHAS ORIENTADORAS DA AÇÃO 

 

1. Introdução 

 Cada geração dá, na sua época, configurações diferente às aspirações que moldam a 

educação. Aquilo que parece identificar a nossa é o renovar da preocupação pela qualidade e pelos 

objetivos intelectuais da educação, descorando, indelevelmente, o ideal de que a educação deve 

servir de meio para preparar cidadãos equilibrados para a democracia. 

À escola compete educar o homem e educá-lo pressupõe construir o mundo. Este mundo, 

que é cada vez mais complexo e conturbado, necessita de “saberes e saber-fazer evolutivos, 

adaptados à civilização cognitiva, pois são as bases das competências do futuro” (Delors et al., 

1998, p. 89), tornando-se, ao mesmo tempo, os mapas e “a bússola que permite navegar através 

dele” (Delors et al., 1998, p.89). 

Este é o grande objetivo e desafio da educação dos nossos dias. Ampliar o seu campo de 

ação e dotar os homens de instrumentos que o conduzam à descoberta e à atualização de todo o seu 

potencial humano.  

 Chegando a este ponto devemos colocar a questão: em que medida e de que forma a escola, 

na sua organização, pode promover o homem na sua plenitude e cumprir a sua missão? 
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2. Princípios Orientadores da Ação 

 Para responder a esta missão proponho que a autonomia, a administração e a gestão do 

Agrupamento de Escolas do Bonfim se oriente pelos princípios da igualdade, da isenção, da 

participação e da transparência, fundamentados numa relação dialógica, primeiro, com a 

comunidade educativa adstrita ao Agrupamento e depois àquela na qual o Agrupamento se insere. 

 O modelo de gestão preconizado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, atribui ao 

Diretor uma série de funções que, apesar de serem vastas, poderão ser insuficientes, dependendo da 

forma como for direcionada a sua ação.   

 Por isso, entendo que um Diretor não deverá ser apenas aquele que distribui horários, que 

faz a gestão de recursos humanos e materiais, que aprova documentos, que submete outros à 

aprovação, que faz propostas, superintende, ou cumpre outras obrigações legais. O Diretor precisa, 

antes de mais, ser um educador, o que implica ser conhecedor do meio sobre o qual recai a sua ação, 

os alunos, docentes e não docentes, pais e demais parceiros.   

 Só poderá haver uma verdadeira liderança se se enfatizar uma gestão democrática alicerçada 

numa relação empática de proximidade com todos os implicados no processo educativo do 

Agrupamento. Liderar implica também delegar, ouvir para poder indicar caminhos, ser sensível às 

necessidades da comunidade, favorecendo o desenvolvimento de aptidões e facilitando o trabalho 

da equipa, respeitando sempre a individualidade e o ser próprio de cada um. 

 Entendo a função de Diretor, ainda, como aquele que valoriza a qualidade do ensino, o 

Projeto Educativo, a supervisão e a orientação pedagógica e cria oportunidades para o bom 

desempenho docente, estimulando iniciativas e práticas inovadoras.  

  Enfim, um Diretor, tal como o prevejo, é aquele que trabalha no sentido de potenciar a 

escola como espaço de transformação, inclusão, pluralidade e democracia, promotor de um 

desenvolvimento justificável, capaz de garantir a igualdade, isenção e oportunidade para todos 

contribuírem na construção de uma escola onde se reconheçam e se valorizem, além de a valorizar.  

 Assim sendo, enuncio os princípios subjacentes e orientadores das ações que serviram de 

apoio a este projeto de intervenção e que estão implicitamente referidos na Lei de Bases do Sistema 

Educativo: 

 Princípio da prioridade das lideranças partilhadas.  

 Princípio da prioridade da equidade e da justiça.  

 Princípio da prioridade pedagógica. 

 Princípio da Cooperação Institucional. 

 Princípio da prioridade humanista.  

 Princípio da primazia do todo sobre as partes.  
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3. Objetivos gerais norteadores do Projeto de Intervenção 

 Ao definir uma estratégia educativa, pretendo desenvolver uma linha orientadora de toda a 

ação educativa neste Agrupamento. O objetivo primordial que guia esta candidatura é o de formar 

cidadãos conscientes capazes de enfrentar os problemas da sociedade atual, cada vez mais exigente 

e contribuir para o desenvolvimento de uma sã cidadania, qualificada, em que a mobilidade dos 

cidadãos se apresenta como uma relevante realidade.  

Assim, enquanto professores, é nossa obrigação formar pessoas críticas, com vontade de 

aprenderem e que adquiram competências que permitam a cada uma delas realizarem experiências 

de aprendizagens ativas, significativas, diversificadas, integradoras e socializadoras, de forma a 

enfrentarem com sucesso a sociedade do século XXI. 

À escola cabe evoluir diariamente, acompanhar o que se passa no mundo científico e 

tecnológico, procurando adaptar-se às necessidades de formação dos seus alunos. Inserida numa 

comunidade, é necessário estabelecer protocolos e/ou parcerias com as diversas estruturas ou 

agentes locais, de modo a integrar os alunos mais desmotivados, com maiores dificuldades 

cognitivas e mais problemáticos, fazendo-os sentir a necessidade e a importância da continuidade de 

aprendizagem e formação. 

É necessário, contudo, fomentar a qualidade do ensino prestado, assegurar a igualdade de 

oportunidades no acesso e sucesso escolares, de modo a incrementar a qualidade de vida a médio e 

longo prazo da comunidade escolar, formar gerações de cidadãos capazes e capacitar os adultos de 

ferramentas para melhoria de projetos de vida. 

Nesta senda de propósitos são apresentados os objetivos que se julgam adequados alcançar 

pelo Agrupamento de Escolas do Bonfim: 

• Promover medidas tendentes à melhoria do acesso e do sucesso escolares e da qualidade do 

ensino e das aprendizagens; 

• Orientar e coordenar o funcionamento dos diferentes estabelecimentos de ensino que 

compõem o Agrupamento; 

• Promover uma gestão equilibrada de recursos humanos e materiais, executando e 

desenvolvendo todos os procedimentos administrativos necessários à sua prossecução; 

• Aumentar a qualidade dos serviços, tornando-os mais céleres, ágeis, simples, adequados, 

disponíveis e acessíveis; 

• Aumentar os níveis de eficiência, otimizando recursos financeiros, humanos, tecnológicos, 

sem prejuízo dos níveis de qualidade e eficácia pretendidos; 

• Cooperar com todos os parceiros sociais com capacidade de intervenção no processo 

educativo na deteção de situações que exijam correção ou intervenção urgente, identificadas 

no âmbito do exercício continuado das respetivas funções. 
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• Coordenar a execução das recomendações referentes à promoção do sucesso educativo dos 

alunos. 

• Coordenar uma ação concertada de forma a criar uma maior interligação entre a família e a 

escola. 

• Promover o sentido da importância da liderança das estruturas intermédias numa plataforma 

de interligação entre o topo da pirâmide e as bases com a assunção da responsabilização 

partilhada. 

• Assegurar e acompanhar o desenvolvimento de clubes e projetos desenvolvidos no 

agrupamento. 

• Considerar as medidas de integração na escola como preferenciais na decisão de 

procedimentos disciplinares e em estreita articulação com os pais/encarregados de educação 

e com o Conselho Pedagógico. 

• Equacionar respostas e estratégias facilitadoras da interligação família/escola. 

• Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o seu contexto. 

• Aplicar medidas de diferenciação pedagógica no domínio das didáticas específicas das 

disciplinas. 

• Coordenar os procedimentos e formas de atuação no domínio da avaliação das 

aprendizagens através da ação dos coordenadores de departamento curricular. 

• Manter e reforçar as estruturas de apoio educativo no que se refere aos alunos surdos e à 

unidade de multideficiência de que somos Agrupamento de referência. 

• Acompanhar e desenvolver medidas que reduzam o abandono escolar. 

 

PARTE II 

IDENTIFICAÇÃO DAS LIMITAÇÕES E POTENCIALIDADES DO AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS 

 

1. Introdução 

Repetidas vezes se afirma, dentro e fora do sistema educativo, que a escola enfrenta o 

grandioso desafio de se adaptar e de preparar os seus alunos para a mudança. 

Em prol deste objetivo, torna-se pois imperioso que a escola promova uma cultura de gestão 

da qualidade, repensando a sua estrutura organizativa, as suas práticas e os seus modelos. 

No sentido de garantir esta qualidade existe um acompanhamento promovido pela Inspeção 

Geral de Educação e Ciência “que visa observar e acompanhar a ação educativa desenvolvida pelas 

escolas e pelos agrupamentos de escolas, de modo a obter um melhor conhecimento dos processos 

de implementação das medidas de política educativa” (IGEC). Como tal, esta estrutura orgânica, 
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pretende que a sua atividade se constitua como incitadora da melhoria de práticas de organização e 

funcionamento das escolas e dos agrupamentos de escolas e, consequentemente, contribuir para a 

melhoria das aprendizagens e dos resultados escolares dos alunos. 

Nesta medida, será realizada uma breve caracterização do Agrupamento de Escolas do 

Bonfim para se perceber a dimensão e a oportunidade da intervenção. 

Após esta narração mencionarei tanto as limitações como as potencialidades deste 

Agrupamento após a sua agregação, tendo implicitamente presente também as que foram mostradas 

no relatório que a Inspeção Geral de Educação e Ciência realizou no antigo Agrupamento de 

Escolas n.º 2 de Portalegre e na Escola Secundária Mouzinho da Silveira, organismos vigentes 

anteriores à agregação de ambos. 

 

2. Caracterização do Agrupamento de Escolas do Bonfim 

O Agrupamento de Escolas do Bonfim foi criado por Despacho do Secretário de Estado do 

Ensino e da Administração Escolar no dia 28 de junho de 2012. Este Agrupamento enquanto 

unidade administrativa agrega o até então Agrupamento nº 2 de Portalegre e a Escola Secundária 

Mouzinho da Silveira. 

É constituído por uma população escolar que abrange desde o Ensino Pré-escolar ao Ensino 

Secundário, no qual se encontram integradas turmas dos Cursos Profissionais, distribuída do 

seguinte modo e pelas respetivas escolas: 

Pré-Escolar / 1º Ciclo 

Pré-Escolar / 1º Ciclo 

JI 1C 

Tu
rm

a
 

A
lu

n
o

s Tu
rm

a
 

A
lu

n
o

s 

EB/JI da Praceta  3 65 9* 188 

EB/JI da Corredoura  2 45 8 184 

EB/JI do Monte Carvalho  1 17 2 26 

EB/JI dos Fortios  1 15 3 48 

EB/JI da Alagoa  1 7 1 13 

EB/JI das Carreiras 1 6 1 11 

  9 155 24 470 

2º Ciclo 

EB Cristóvão Falcão  

5ºano 6ºano 

Tu
rm

a
 

A
lu

n
o

s 

Tu
rm

a
 

A
lu

n
o

s 

8* 190 7* 154 

Totais 

Níveis Turmas Alunos 

Pré-Escolar 9 155 

1ºCiclo 24 470 

2º ciclo 15 344 

3º ciclo 23 534 

Secundário 16 299 

 
87 1802 

* Uma turma é de alunos surdos 

 Secundário e Profissional  

CURSOS 
Tu

rm
a

 

A
lu

n
o

s 
3º ciclo 

7ºano 8* 190 

8ºano 7* 154 

9ºano 8* 190 

Subtotal  23 534 

10º 

Línguas e Humanidades 2 39 

Ciências e Tecnologias 2 47 

Técnico de Gestão Ambiental 1 21 

 Subtotal 5 107 

 11º  

Línguas e Humanidades 1 29 

Ciências e Tecnologias 2 42 

Técnico de Informática de Gestão  1 16 

Técnico de Design Gráfico  1 12 

 Subtotal 5 99 

12º 

Línguas e Humanidades 1 17 

Ciências e Tecnologias 2 40 

Tecnológico de Desporto 1 11 

Animador Sociocultural 1 21 

T. Gestão de Equipamentos Informáticos 1 4 

 Subtotal 6 93 

Totais 39 833 
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3. Identificação de Limitações/Constrangimentos 

Dada a agregação recente das escolas que deu origem a este Agrupamento, é natural que 

surjam alguns constrangimentos decorrentes desta medida. De imediato, aqueles que se podem 

diagnosticar são os seguintes: 

 Fraca interação e inter-relação entre os docentes. 

 Fraca articulação entre os ciclos de ensino, entre departamentos curriculares e entre as 

escolas que constituem o agrupamento. 

 Fraca promoção de experiências e de cooperação entre os docentes que integram os 

departamentos curriculares. 

 Inexistência de um plano de formação de pessoal docente e não docente. 

 Ausência de um plano de autoavaliação global. 

Para além destes, deverão ser ainda atendidos os elencados no Relatório realizado pela 

Inspeção Geral de Educação e Ciência aquando da sua intervenção nas instituições agora agregadas. 

  

4. Identificação de Aspetos a Melhorar/Consolidar 

Da mesma forma que a agregação acarretou constrangimentos, ela também ocasionou 

aspetos potenciadores ao desenvolvimento da ação educativa. Para além disso proponho-me a 

melhorar e consolidar: 

  A percentagem de classificações positivas, no último triénio, nas Provas de Aferição de 6.º 

ano e nos Exames Nacionais do Ensino Básico, em regra, superior à nacional. 

 A análise comparativa e sistemática dos resultados académicos, por turma/disciplina/ano, e 

das atividades dos discentes, nos diferentes níveis da organização, e a consequente definição 

de estratégias de melhoria. 

 A intervenção da direção, dos docentes e dos trabalhadores, na regulação dos 

comportamentos, influenciando o bom clima educativo. 

 A cultura de escola inclusiva e a colegialidade entre os docentes no atendimento aos alunos 

com necessidades educativas especiais. 

  A diversidade de atividades de enriquecimento curricular, promotoras de uma educação 

global e integrada. 

 A disponibilidade e a ação dos diretores de turma, na relação de proximidade mantida com 

as famílias. 

 O trabalho entre os docentes e o estabelecimento de metodologias, nos conselhos de turma e 

nos departamentos curriculares, com reflexão na adoção de práticas que visam a melhoria 

dos resultados. 
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 A qualidade do serviço prestado, em particular, no que respeita ao nível de exigência do 

ensino praticado. 

 A constituição de equipas pedagógicas para o acompanhamento dos alunos ao longo do seu 

percurso escolar e educativo. 

 A disponibilidade no atendimento e na procura de respostas adequadas às necessidades e aos 

interesses dos alunos. 

 

PARTE III 

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS E METAS A ALCANÇAR 

 

1. Introdução 

 As escolas aparentemente iguais (professores e alunos dos mesmos graus de ensino, 

instalações e recursos físicos idênticos, etc.) não apresentarão o mesmo tipo de interação entre os 

seus elementos e poderão ser completamente diferentes nas suas relações. Como tal, currículo, 

programas, relação escola/família, clima relacional, formação dos recursos humanos, gestão dos 

recursos materiais e financeiros, avaliação, serão itens a considerar não se podendo observar um 

deles sem analisar a relação e o tipo de interação com os outros. Porém, é minha convicção que só 

com base num modelo de gestão participado e transparente, proporcionador de uma maior 

motivação e empenho de todos, será possível cumprir as medidas que se apresentam, estando os 

mesmos enquadrados no contexto de uma organização e gestão pedagógica/organização e 

administração escolar. 

 

2. Metas e Estratégias de Ação 

 Tendo diagnosticado as potencialidades e limitações relativas ao Agrupamento de Escolas 

do Bonfim através da experiência letiva e não letiva, do relatório da comissão de avaliação interna 

da Escola EB 2,3 Cristóvão Falcão e dos relatórios da Inspeção Geral da Educação e Ciência 

aquando da Avaliação Externa da então Escola Secundária Mouzinho da Silveira, é possível 

organizar as metas e estratégias de ação em três áreas distintas que a seguir são discriminadas. 

 

2.1. ÁREA 1. ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  

  

2.1.1. RELAÇÃO COM A COMUNIDADE E O MEIO ENVOLVENTE   

 

[Meta 1]  

Estimular a participação dos alunos e encarregados de educação nas escolas. 
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Para se alcançar esta meta, é primordial que se incentive a participação dos alunos e dos 

encarregados de educação na elaboração do Projeto Educativo e no Plano Anual de Atividades do 

Agrupamento, sensibilizando-os para a importância que estes têm na orientação escolar dos 

mesmos. 

Esta medida exige que haja uma colaboração estreita com a Associação de Pais e 

encarregados de educação no desenvolvimento das suas ações junto da comunidade. 

Também é imperativo que se criem condições ao fomento da dinamização da Associação de 

Estudantes de forma a haver maior interação entre esta e os delegados e subdelegados de turma, 

cuja função é muitas vezes banalizada numa prática comum e pouco expressiva. 

 

[Meta 2]  

Envolver os pais e encarregados de educação no acompanhamento da vida escolar dos seus 

educandos. 

Promover uma maior corresponsabilização dos pais e encarregados de educação na 

motivação e criação de hábitos de trabalho nos seus educandos efetivado num maior 

acompanhamento da sua vida escolar e das suas aprendizagens. 

 

[Meta 3]  

Fomentar a participação da Comunidade na vida das escolas. 

É minha intenção abrir as escolas à comunidade, promovendo a visibilidade do 

Agrupamento, valorizando a sua imagem e, desta maneira, dignificar a escola pública. Para tal é 

importante que o Diretor se desloque frequentemente a todos os estabelecimentos do agrupamento.  

É emergente que haja o estabelecimento de parcerias/protocolos com a comunidade na 

colaboração em atividades e/ou resolução de diversos problemas.    

Dados os recursos materiais e, sobretudo humanos, é pertinente desenvolver atividades que 

procurem valorizar o papel dos avós, dos alunos, na comunidade educativa. 

 

[Meta 4]  

Diversificar uma oferta formativa que vá ao encontro das necessidades da Comunidade. 

Pese embora a preocupação na diversificação da oferta formativa que o Agrupamento poderá 

propor, é inolvidável que ela apenas poderá ser objetivada em função da determinação da rede 

escolar, dos interessados e das expectativas patentes no Projeto Educativo. 

 

[Meta 5]  

Implementar maior diálogo e articulação interinstitucional. 
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É uma exigência, face ao atual contexto social, que haja uma cooperação com todos os 

parceiros sociais, que tenham capacidade de intervenção no processo educativo, na deteção de 

situações que exijam correção ou intervenção urgente, identificadas no âmbito do exercício 

continuado das respetivas funções. 

 

2.1.2. RECURSOS HUMANOS 

Pessoal Docente  

 

[Meta 1]  

Criar lideranças intermédias empenhadas na implementação de estratégias de ação claras e 

avaliáveis que visem o sucesso educativo dos alunos. 

É impreterível que se criem assessorias técnico-pedagógicas junto dos docentes para que, 

com o contributo de todos os agentes educativos, construamos o Agrupamento que queremos ter. 

Desta forma, é intenção que a designação do coordenador de estabelecimento, dos 

coordenadores de departamentos curriculares e dos coordenadores dos diretores de turma seja feita 

através de atos voluntários manifestados pelos interessados, sendo posteriormente nomeado aquele 

que reunir maior consenso sem prejuízo do está estabelecido na lei. 

 

[Meta 2]  

Valorizar o profissionalismo docente.  

Uma das formas de valorizar o profissionalismo docente é através da elaboração de um 

plano de formação que incida sobre áreas que sejam consideradas prioritárias segundo o diagnóstico 

realizado para o efeito.  

Outra é que se diligencie a formação de equipas de professores que possam orientar a 

implementação de inovações educativas, numa aproximação sucessiva às exigências do ensino e às 

necessidades educativas. 

 

Pessoal Não Docente  

 

[Meta 1]  

Fomentar a cooperação e o trabalho colaborativo.  

Neste âmbito, deve-se proceder a um reajustamento constante dos horários e serviços de 

forma a poder melhorar o acompanhamento e a supervisão dos alunos. 

Para este fim, é preciso rentabilizar o tempo destinado ao desempenho de diversas tarefas de 

forma a aumentar o período de incidência da outra função. 
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É importante que estes elementos da comunidade educativa participem ativamente na 

elaboração e execução dos documentos estratégicos da escola. 

 

[Meta 2]  

Promover e valorizar o desenvolvimento profissional.  

Para poder melhorar a sua prestação laboral, é prevista a elaboração de um plano de forma a 

identificar as necessidades de formação contínua para se intervir nesse domínio.  

Serviços Administrativos: Dever-se-á privilegiar, neste grupo, a atualização e formação na 

área da informática de forma a melhorar a prestação de serviços e conseguir a eficácia dos mesmos,  

estabelecendo planos de formação profissional que correspondam às necessidades dos serviços para 

uma ação dinâmica, concertada e qualificada. 

 

2.1.3. RECURSOS FINANCEIROS 

 

[Meta 1]  

Elaborar o projeto de orçamento do Agrupamento.  

Para conseguir os propósitos legais, há que articular o projeto de orçamento com o Plano 

Anual de Atividades aprovado e com as linhas orientadoras definidas pelo Conselho Geral e o 

Ministério da Educação. Para tanto, tem que se atualizar todos os anos a tabela de venda de 

produtos no Agrupamento.  

Como é de esperar, a execução das contas de gerência do Agrupamento deverá ser feita nos 

momentos legalmente previstos e submeter os respetivos relatórios à aprovação do Conselho Geral. 

 

[Meta 2]  

Gerir com rigor o orçamento.  

O rigor neste domínio conseguir-se-á com o cumprimento estrito dos procedimentos legais, 

rentabilizando as verbas do orçamento e gerindo de forma racional os recursos materiais do 

agrupamento. 

 

2.1.4. AUTORREGULAÇÃO E MELHORIA DO AGRUPAMENTO    

 

[Meta 1]  

Realizar a autoavaliação da escola. 

É essencial que a comunidade educativa desenvolva hábitos de autoavaliação contínua 

desmistificando a natureza, maioritariamente, preconceituosa que existe em relação a ela. Nesta 
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medida é importante que a mesma comunidade induza a importância e necessidade de a desenvolver 

e perceba que dela depende a qualidade do ensino e a projeção social do Agrupamento, almejada 

por qualquer organização de ensino. Há, então, que designar uma equipa de “Observatório de 

Qualidade” que promova a autoavaliação e que seja constituída por docentes, não docentes, alunos, 

encarregados de educação e membros da comunidade civil.  

 

 [Meta 2]  

Implementar um Plano de Ação para a melhoria. 

Em função dos dados recolhidos pelo relatório preliminar, e tendo em vista a uniformidade 

da ação educativa, distribuir-se-á a todos os docentes matrizes comuns para os instrumentos de 

registo da avaliação, com vista à redefinição de estratégias, procurando avaliar e melhorar 

sistematicamente os resultados que se forem obtendo e ao mesmo tempo potenciar a execução 

sustentada de medidas para a melhoria da ação educativa. 

Os resultados da autoavaliação deverão ser utilizados para ajustar a Organização e Gestão 

Pedagógica (práticas profissionais) e a Organização e Administração Escolar. 

 

[Meta 3]  

Articular a autoavaliação do agrupamento com o processo de avaliação externa.  

O processo de autoavaliação tem de se centrar nos domínios valorizados pelo Relatório da 

Inspeção Geral de Educação: Resultados; Prestação do serviço educativo; Organização e Gestão 

Escolares; Liderança. 

 

2.2. ÁREA 2. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO PEDAGÓGICA 

2.2.1. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO  

 

[Meta 1]  

Melhorar os resultados escolares. 

Pretendo criar, de acordo com o que deverá ser previsto no Regulamento Interno, uma 

equipa coordenadora multidisciplinar, que analise a evolução dos resultados escolares.  

 

[Meta 2]  

Melhorar a articulação entre os ciclos de ensino e entre os departamentos curriculares. 

Ter-se-á que ampliar a articulação curricular na transição de ciclos (Pré-escolar, 1º, 2º e 3º 

Ciclos e Secundário) para se poder ter uma atuação didática consentânea com os objetivos 

educativos. 
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Nesta medida, os coordenadores de departamento terão de ter um papel determinante, 

porque deverão consolidar medidas e estratégias comuns nas reuniões de departamento e na 

interação entre si. 

 

[Meta 3]  

Fomentar a articulação e a sequencialidade das aprendizagens, bem como o planeamento de 

metodologias e de estratégias centradas na melhoria dos resultados escolares. 

Para se conseguir esta meta é necessário promover a avaliação diagnóstica, porque só assim 

se poderão adotar estratégias adequadas à diferenciação pedagógica. 

Também os critérios internos de avaliação terão de ser aferidos para se proporem soluções, 

principalmente nos casos em que se verifica a sistematicidade de problemas nos mesmos anos de 

escolaridade. 

Também a avaliação formativa deverá ser empregada de modo contínuo e sistemático para 

regular o processo ensino-aprendizagem. 

 

[Meta 4]  

Promover o sucesso educativo com qualidade, diversificando as aprendizagens, garantindo 

justiça e igualdade de oportunidades. 

Implementar e monitorizar as medidas de promoção do sucesso escolar. 

Manter o incentivo à participação em projetos de âmbito local, regional, nacional e 

internacional. 

Continuar a apoiar a dinâmica da Biblioteca Escolar na realização de ações e atividades 

centradas no combate à literacia a qual peleja, igualmente, o insucesso escolar. 

Organizar a Plena Ocupação dos Tempos Escolares (POTE) de modo a permitir o 

acompanhamento eficaz e profícuo dos alunos.  

Como não poderia deixar de ser, tem de se premiar a Excelência das aprendizagens e dos 

comportamentos denotadores de valores transobjetivos e transculturais, continuando a promover os 

Quadros de Valor e Excelência. 

 

[Meta 5]  

Organizar e agilizar apoios educativos diversificados. 

Verifica-se muitas vezes que quando se procura operacionalizar os apoios educativos 

existem incompatibilidades letivas entre os alunos e os educadores/professores. Para evitar estes 

constrangimentos, ter-se-á de incluir nos horários de ambos os intervenientes as atividades de apoio 

educativo, nomeadamente nas disciplinas onde os alunos revelem maiores dificuldades de 
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aprendizagem pelo diagnóstico feito aos resultados dos anos anteriores ou sob proposta dos 

professores. 

 

 [Meta 6]  

Promover a realização de atividades de enriquecimento e complemento curricular que 

contribuam para a formação integral dos alunos. 

Estimular o interesse pela criação de clubes relacionados com as várias áreas do saber, 

sempre orientado por um docente, e criar um espaço dinâmico de Exposições onde os alunos 

possam mostrar as suas valências. 

Criar todas as condições para o desenvolvimento e realização das atividades de 

enriquecimento curricular para o 1º ciclo e apoiar a implementação da componente do apoio à 

família do Ensino Pré-escolar. 

 

[Meta 7]  

Prevenir o risco de abandono dos alunos e saída precoce do sistema de ensino. 

Esta é uma meta que, estando prevista na lei, compete às escolas prestar atenção, mobilizar 

os meios e mecanismos de que dispõe para a implementar. Como tal é fundamental o seguinte: 

reativar o Gabinete de Apoio ao Aluno/Encarregados de Educação, alargando-o ao Agrupamento; 

detetar, diagnosticar e monitorizar os casos de absentismo, insucesso e eventual abandono escolar; 

continuar a criar Tutorias para acompanhamento dos alunos em risco de abandono escolar; solicitar 

o apoio dos Serviços de Psicologia e Orientação Escolar (SPO); trabalhar de forma articulada com a 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ), Escola Segura (PSP) e Segurança 

Social. 

 

[Meta 8]  

Apoiar os alunos que revelam problemas socioeconómicos. 

Numa primeira fase dever-se-á melhorar os procedimentos internos de identificação e apoio 

a alunos carenciados para, depois e em articulação com os parceiros locais, desencadear 

mecanismos céleres e eficazes de apoio a alunos e famílias carenciadas. 

 

2.3. ÁREA 3. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES 

 

2.3.1. CLIMA E AMBIENTE EDUCATIVOS  

2.3.1.1. No âmbito da Comunicação e da Educação nos Espaços Escolares 
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[Meta 1]  

Melhorar os processos de comunicação e circulação da informação nas escolas. 

Para que a comunicação e informação flua, tem que se consolidar a informatização e 

simplificação de procedimentos, a saber: reorganização dos placards de informação das escolas, 

tanto para docentes como funcionários e alunos; promover o uso das TIC na comunicação entre as 

escolas do Agrupamento e entre os elementos da comunidade educativa; colocar a informação que 

circula nas escolas na página do Agrupamento; instalar Caixa de sugestões/críticas em cada escola 

do agrupamento para utilização de toda a comunidade educativa, complementando-a com uma caixa 

virtual a ser colocada no portal do agrupamento. 

 

[Meta 2] 

 Reforçar a ligação entre as escolas. 

Esta ligação passa pela consciencialização da agregação. Para isso tem de se valorizar e 

implementar os seguintes comportamentos: realizar reuniões periódicas e sistemáticas entre a 

Direção e os coordenadores de estabelecimento para a criação de uma visão conjunta do processo 

educativo; estreitar as relações profissionais com visitas às diversas escolas; criar uma perspetiva do 

Agrupamento comum baseada em interesses partilhados mesmo que em espaços diferentes; 

promover e dinamizar projetos e atividades conjuntos, que proporcionem o convívio entre todos os 

elementos da comunidade educativa, desenvolvendo o sentimento de pertença ao Agrupamento. 

 

[Meta 3]  

Estabelecer e fazer cumprir regras ao nível da conduta e do civismo nos diversos espaços 

escolares. 

Para que o processo educativo corra segundo as expectativas criadas por toda a comunidade 

é muito importante que haja ordem e todos ajam em função dos mesmos pressupostos. Para isso é 

necessário divulgar e dar a conhecer o Regulamento Interno do Agrupamento aos alunos e 

encarregados de educação, enfatizando, por razões de natureza processual, os direitos e deveres dos 

alunos, bem como clarificar as regras de funcionamento e de convivência das escolas para que todos 

os agentes da ação educativa, sem exceção, as possam e devam cumprir. 

Dado o papel que os docentes detém neste processo, é deveras importante que o seu 

comportamento seja o modelo para o dos discentes, salvaguardando o direito de os chamar a 

atenção quando estes não cumprem com o devido. 

Parte-se da convicção que só havendo uma convergência de atuação podemos legitimar o 

que reivindicamos como melhor para o Agrupamento.  
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Sem ser de menor importância é necessário promover a manutenção e limpeza dos espaços 

escolares e equipamentos através da sensibilização para a defesa e conservação do meio ambiente. 

 

[Meta 4]  

Conhecer e respeitar a política geral do Agrupamento no domínio da gestão dos 

comportamentos. 

Só na medida em que há uma atuação conjunta, consistente e partilhada é que se pode criar 

uma relação de qualidade com vista à promoção de comportamentos positivos. É dever de todos os 

docentes encorajar e elogiar o bom comportamento dos alunos, independentemente de os conhecer 

ou não, e permitir que eles prevejam as consequências dos seus atos, aplicando com consistência e 

de forma equilibrada as medidas previstas no Estatuto do Aluno quando estes incorrem, de forma 

teimosa, no incumprimento de qualquer dever. 

 

[Meta 5]  

Atuar na prevenção / controlo das situações de indisciplina 

Para tratar e controlar comportamentos indisciplinados pretende-se criar uma comissão de 

ação disciplinar constituída por professores, alunos e encarregados de educação que reunirá com 

eles, sempre que se considere necessário. Esta mesma equipa, mas apenas os professores, tratará de 

dar seguimento, nos termos da lei, aos processos disciplinares. 

Alargar o programa de Tutorias no acompanhamento dos alunos considerados 

indisciplinados em articulação com o respetivo Diretor de turma. 

Sempre que ocorram comportamentos desadequados ao contexto, poder-se-á estabelecer 

contratos pedagógicos com os alunos de forma a responsabilizá-los na orientação e controle dos 

seus próprios atos. 

É fundamental que nesta, como em outras situações, haja um trabalho concertado com a 

Associação de Pais e encarregados de educação, com vista ao escrutínio das melhores medidas 

pedagógicas e dissuasoras de comportamentos indesejados. 

 

2.3.1.2. No âmbito do Bem - Estar, Saúde e Segurança 

 

[Meta 6]  

Promover um ambiente de convivência saudável no Agrupamento. 

É função de cada um de nós, com formação intelectual a nível superior, promover um 

trabalho colaborativo tal, que favoreça o desenvolvimento de uma qualidade de vida e de bem-estar 

apetecível a todos e que todos os dias se encontram no mesmo espaço social, para além daqueles 
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que, por razões institucionais, partilham dos mesmos objetivos e intenções. Compete a todos 

garantir um ambiente disciplinado e aprazível e à Direção promover atividades que visem o 

convívio interescolar e intersubjetivo com vista à melhoria do relacionamento interpessoal de todos 

os que constituem este Agrupamento. 

 

[Meta 7]  

Promover uma escola segura para todos. 

Terá de haver sempre uma vigilância constante e reforçada dos alunos no espaço escolar. 

Para isso terá de se continuar a estabelecer sistemas funcionais de controlo dos visitantes nas 

escolas maiores do Agrupamento e de maior atenção e vigilância nas mais pequenas. 

Tem de ser verificar a funcionalidade e eficácia dos Planos de Emergência e Evacuação das 

escolas, para atualizar os que se revelem menos operantes. 

É muito importante que nos Jardins de Infância e nas Escolas Básicas do 1º e 2º ciclo se 

promovam ações na área da Segurança e se estabeleçam parcerias de colaboração com a Proteção 

Civil, Bombeiros, Escola Segura, GNR e Centro de Saúde. 

 

2.3.2. RECURSOS MATERIAIS  

 

[Meta 1]  

Zelar pela conservação dos edifícios escolares. 

Dever-se-á ter o cuidado de recorrer oportunamente à empresa “Parque Escolar” para 

proceder a obras de beneficiação, reparação e recuperação, qualquer que seja a dimensão da 

intervenção. 

Deve-se dar especial destaque à supervisão da manutenção e melhoria dos espaços escolares 

nas escolas Básicas e Jardins de Infância das freguesias do Agrupamento, bem como melhorar as 

condições de trabalho e de aprendizagem. 

 

[Meta 2]  

Gerir os espaços físicos e equipamentos. 

O alcance desta meta conseguir-se-á pelas seguintes ações: adquirir o material escolar 

necessário; manter os equipamentos funcionais; proceder à substituição do material que seja 

considerado irrecuperável ou obsoleto; alienar, em condições especiais e de acordo com a lei, bens 

que se tornem desnecessários; manter atualizado o inventário de todos os estabelecimentos do 

agrupamento; responsabilizar os utentes, a nível individual e/ou coletivo, pela conservação de 

instalações e de material utilizado. 
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Ceder as instalações, a título gratuito ou oneroso, à comunidade, para a realização de 

atividades culturais desportivas, cívicas, ou de reconhecida necessidade, arrecadando a respetiva 

receita, quando a houver. 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tal como não é possível conceber ex nihilo um projeto de intervenção na escola, assumo, de 

modo franco e direto, que também não o deve ser senão como resultado de um amplo trabalho 

coletivo, se possível mediante a mobilização de toda a comunidade educativa. Ora, pensado para ser 

desenvolvido durante o próximo quadriénio (2013-2017), o projeto que se apresenta não pode, 

naturalmente, ser mais do que um documento em progresso, aqui e ali completado e aperfeiçoado, 

quando não reformulado, mantendo-se porém as linhas fundamentais que foram enunciadas como 

eixos estruturantes da atividade a desenvolver no Agrupamento no decorrer desse período. 

É com estas ideias, orientações e propostas que me candidato ao cargo de Diretor do 

Agrupamento de Escolas do Bonfim. 
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