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Introdução
Dando cumprimento às orientações do aviso de abertura do procedimento do

concurso para provimento do lugar de Diretor do Agrupamento de Escolas Professor
António da Natividade, em Mesão Frio, apresento conjuntamente com a minha
candidatura à eleição do lugar de Diretor, o presente Projeto de Intervenção, para o
quadriénio 2017/2021.
Conforme o previsto nos números 2 e 3 do artigo 22.ºA do Decreto-Lei n.º 137/2012,
de 02 de julho, que altera o Decreto-Lei n.º75/2008, de 22 de abril, o presente Projeto
de Intervenção apresenta a caracterização geral do Agrupamento, identifica os problemas
e desafios da instituição, através de uma análise SWOT, a partir da qual se prospetiva o
Projeto de Intervenção, com a definição da missão, as metas a cumprir e as grandes linhas
de orientação do plano estratégico que a candidata se propõe desenvolver no seu mandato.
As linhas de orientação do plano estratégico apresentado estão em articulação com a
cultura e realidade socioeconómica do Agrupamento e serão adaptadas, de acordo com as
linhas estratégicas definidas pelo Conselho Geral, nos termos das alíneas o) e p) do artigo
13.º do Decreto-lei n.º137/2012, de 02 de julho.
A elaboração do presente documento teve como base os documentos estruturantes do
Agrupamento, nomeadamente o Projeto Educativo, o Projeto TEIP, o Contrato de
Autonomia, o Regulamento Interno, os Relatórios de Autoavaliação e o Relatório da
Avaliação Externa ao Agrupamento, realizada em abril de 2013.
Considera-se igualmente muito importante o conhecimento adquirido e a experiência
acumulada da candidata, resultante da sua vida profissional nesta instituição de trinta e
dois anos, vinte e sete no órgão de gestão, sendo vinte e quatro enquanto líder, cujo
empenho tem sido reconhecido, destacando-se as avaliações externas realizadas ao
Agrupamento, as avaliações de desempenho da Diretora, os reconhecimentos públicos de
instituições locais, bem como a sua vida pessoal e social, que se carateriza bastante ativa
no concelho de Mesão Frio.
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Nesse sentido, apresento esta candidatura, com a convicção plena de que, o
conhecimento e a experiência adquirida no âmbito da gestão escolar constituem uma maisvalia, para a conceção da visão do projeto em que acredito e, consequentemente, para a
sua operacionalização, tendo como grande objetivo promover a instituição, no seu
reconhecimento público, para patamares de qualidade e excelência.
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Missão
De acordo com o Decreto-Lei n.º75/2008 de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei

n.º137/2012, de 2 de julho, os Agrupamentos de escolas/Escolas são estabelecimentos de
ensino, aos quais está confiada uma missão de serviço público, subordinada particularmente
aos princípios da Constituição e da Lei de Bases do Sistema Educativo, nomeadamente
proporcionar uma educação que se articule com as atividades económicas, sociais, culturais e
científicas, fomentar a participação de todos os intervenientes no processo educativo,
contribuir para o desenvolvimento dos princípios e regras de democraticidade.
Desta forma, os Agrupamentos de escolas/Escolas deverão organizar-se, no sentido de
promover o sucesso e prevenir o abandono escolar, assegurar condições para a concretização
da igualdade de oportunidades para todos, assegurar condições de estudo e de trabalho, de
desenvolvimento pessoal e profissional, promover a participação e iniciativa da comunidade
educativa, num quadro de autonomia organizacional, em particular na vertente pedagógica,
balizada numa gestão eficiente dos recursos disponíveis, assente em princípios e valores
fundamentais, nomeadamente os da legalidade, justiça e imparcialidade, competência,
responsabilidade, proporcionalidade, transparência e boa-fé.
A Educação na (re)construção de um futuro melhor - é o lema da Missão que
proponho para o Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Professor António da
Natividade, na linha da continuidade do Projeto Educativo em vigor, no sentido de que é uma
instituição pública que se renova, na linha da permanente mutação vivenciada nas sociedades
humanas, reinventa-se, não só nas abordagens dos curricula, mas também ao nível social e
pessoal, enquanto áreas a explorar, no garante do pleno desenvolvimento do cidadão que se
deseja consciente do seu papel interventivo, numa sociedade progressivamente mais
competitiva e socialmente mais instável.
Pretendo que a Escola, através do seu Projeto Educativo, ajude a suplantar problemas
reconhecidos por toda a comunidade, possibilite uma organização e rentabilização de recursos
e, dessa forma, constitua uma arma de combate à exclusão social, ao absentismo e o abandono
escolar, constituindo-se como espaço de valorização pessoal e de igualdade de acesso à
construção de um futuro sólido e sustentável para o cidadão.
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A Educação na (re)construção de um futuro melhor – traduz o crer, o acreditar que,
todos juntos podemos marcar a diferença pela positiva, a garantia que o Agrupamento de
Escolas Professor António da Natividade continuará comprometido com a valorização do seu
papel, enquanto espaço privilegiado para a aquisição de conhecimentos, competências e
valores, prestando um serviço público eficaz e aberto à comunidade.
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Valores
A Escola que se ambiciona e que se pretende continuar a construir, tem os seus alicerces

nos princípios da valorização do trabalho e do sentido de responsabilidade e nos valores de
cidadania, numa dinâmica pedagógica de qualidade, assente na articulação entre o SABER,
O SABER SER, o SABER ESTAR E O SABER FAZER.
A Escola que se ambiciona e que se pretende continuar a construir, é uma escola
integradora e aberta à comunidade em que se insere.
A Escola que se ambiciona e que se pretende continuar a construir, é promotora da
educação para a cidadania e da formação ao longo da vida.
A Escola que se ambiciona e que se pretende continuar a construir, é uma referência
para os alunos e respetivas famílias, pelo sucesso académico e profissional dos alunos, pela
qualidade do serviço prestado à comunidade, pelos seus profissionais.
A Escola que se ambiciona e que se pretende continuar a construir, norteia-se por
valores universais, integrados em princípios orientadores das políticas e práticas educativas,
de acordo com os princípios valorativos de uma sociedade democrática, como o trabalho, o
respeito, a dignidade, a cooperação, a ética, a solidariedade, a integridade, a resiliência, a
bondade, o respeito pela diferença, a cidadania, a autoestima, entre outros.
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Caracterização do Agrupamento de Escolas Professor
António da Natividade
O Agrupamento de Escolas Professor António da Natividade (AEPAN) situa-se no

concelho de Mesão Frio, distrito de Vila Real. Resultou da fusão da escola EB 2,3/S com os
jardins-de-infância e escolas do 1º ciclo das diversas freguesias do concelho, em 2003. Integra
o Programa de Territórios Educativos de Intervenção Prioritária desde janeiro de 2013, e o
Contrato de Autonomia desde o ano letivo 2013/2014.
O Agrupamento é constituído por duas unidades educativas: a Escola básica e
secundária - sede de Agrupamento e o Centro Escolar. Em 2007, foi concluída a
requalificação da Escola sede do Agrupamento, no âmbito do projeto de intervenção da
empresa Parque Escolar, o que melhorou significativamente as condições físicas da
comunidade escolar.
Os alunos do Agrupamento são oriundos das cinco freguesias que compõem o concelho
de Mesão Frio, que tem 4433 habitantes (censos 2011), bem como de algumas freguesias do
concelho de Baião, como Teixeira, Teixeiró, Frende e Loivos da Ribeira.
No presente ano letivo frequentam o Agrupamento seiscentos e vinte e três
crianças/alunos, distribuídos pelos diferentes níveis de ensino. Na educação pré-escolar há
quatro grupos, num total de setenta e quatro crianças e há sete turmas do 1ºciclo, num total de
cento e quarenta e sete alunos, no Centro Escolar. A escola sede do Agrupamento acolhe
noventa e um alunos do 2ºCEB, distribuídos em duas turmas do 5ºano e duas turmas do 6ºano,
cento e cinquenta e oito alunos do 3ºCEB, distribuídos em oito turmas e cento e cinquenta e
três alunos do ensino secundário, sendo oitenta e nove distribuídos em três turmas do ensino
regular e sessenta e quatro distribuídos em três turmas do ensino profissional.
Exercem funções no Agrupamento cerca de sessenta e oito docentes, sendo quarenta e
cinco do quadro do Agrupamento, sete do quadro de Zona Pedagógica e dezasseis contratados,
para além de duas psicólogas, sendo um recurso do programa TEIP e outro da Autarquia e
ainda uma animadora social, recurso do programa do Contrato de Autonomia.
No que respeita ao pessoal não docente, laboram no Agrupamento quarenta e nove
funcionários, sendo sete Assistentes Técnicos e um Chefe de Serviços de Administração
Escolar e vinte e oito Assistentes Operacionais, exercendo um as funções de Coordenador dos
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assistentes. Acrescem treze funcionários afetos ao quadro da Autarquia a exercer funções de
Assistentes Operacionais no Centro Escolar e no transporte/vigilância de Crianças. Destacase a sua elevada média de idades, tendo cinquenta e quatro por cento idade igual ou superior
a cinquenta e um anos, e ainda três com incapacidade elevada, o que direta ou indiretamente
afeta o seu desempenho profissional.
Como oferta educativa, o Agrupamento oferece, para além da educação pré-escolar, o
ensino básico e o ensino secundário. Neste nível de ensino, a oferta reparte-se entre os cursos
Científico-Humanístico (Ciências e Tecnologias e Línguas e Humanidades) e os cursos
profissionais (áreas de informática e comércio).
Muitos alunos são referenciados para uma avaliação técnico – pedagógica e
psicológica por revelarem dificuldades de aprendizagem, problemas comportamentais e de
integração, sendo visível o absentismo à Escola. Muitas das situações relacionam-se com
condicionantes sociais e económicas, agravadas pelo alcoolismo, violência doméstica,
famílias disfuncionais e negligentes no acompanhamento dos seus filhos. Na presente data,
existem vinte e oito alunos sinalizados com Necessidades Educativas Especiais e onze
processos de alunos sinalizados na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Mesão Frio
e três na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Baião.
A agroeconomia predomina no concelho, caracterizando-se pela vitivinicultura, dado
situar-se na Região Demarcada do Douro. A maioria das famílias é desfavorecida
economicamente, o que implica que uma elevada percentagem de alunos aufira de ação social
escolar (66%), distribuídos pelo escalão A (41,6%) e pelo escalão B (24,2%).
A maioria dos Encarregados de Educação tem escolaridade baixa. Só cerca de vinte
por cento tem ensino secundário. As dificuldades económicas são muitas, sendo uma grande
parte das famílias beneficiária do Rendimento Social de Inserção (RSI). Têm baixas
expetativas que se refletem no rendimento escolar dos seus filhos, não valorizando o papel da
Escola e da Educação, como veículo na melhoria das expetativas face ao futuro.
Relativamente ao abandono escolar, embora o histórico deste Agrupamento tenha
permitido garantir um nível de abandono nulo, com a entrada em vigor da escolaridade
obrigatória até aos dezoito anos, tem ocorrido um ligeiro aumento, como já era expectável,
situação à qual o Agrupamento tenta dar resposta.
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Problemas diagnosticados
Os problemas que mais afetam este Agrupamento, com implicações ao nível do

desenvolvimento socioeconómico e cultural do concelho são o insucesso escolar e abandono
escolar, apesar de apresentar uma evolução bastante positiva nos últimos dez anos, uma
redução de 34,6%.
A fraca motivação e autoestima dos alunos, a desresponsabilização dos pais e
encarregados de educação no acompanhamento dos seus educandos, a indisciplina e as
perspetivas de futuro destes alunos refletem experiências sociais e culturais confrangedoras.
A adicionar ao analfabetismo, que ronda os 10.26% (Censos 2011), existem problemas
próprios da interioridade, a iliteracia, o emprego precário e o alcoolismo -problemas que
continuam a merecer prioridade de atuação. A singularidade de uma escola num contexto
rural, que continua a apresentar deficiências, ao nível económico, social e cultural, necessita
de uma maior atenção por parte de todos os agentes, com responsabilidades políticoadministrativas e educativas.
O insucesso escolar continua a carecer de uma intervenção permanente e de
multiplicidade de estratégias adequadas a cada caso.
É neste contexto que o Agrupamento de Escolas Professor António da Natividade se
assume, como entidade convergente de sinergias, com vista à integração dos seus alunos,
funcionando como estrutura inclusiva, concedendo-lhes um lugar e um direito a diferença.
Este projeto de intervenção materializa uma vontade coletiva e um envolvimento de
toda a comunidade, na resolução dos problemas detetados, funcionando como um instrumento
de projeção para o futuro.

Aldina Pereira

- Página 10 -

Projeto de Intervenção

VI.

2017/2021

Análise SWOT

Com vista a uma reflexão mais pormenorizada dos problemas existentes no
Agrupamento, partiu-se para uma análise objetiva e clara – análise SWOT.
A análise SWOT constitui-se como um meio bastante eficaz para a caracterização do
ambiente escolar, nomeadamente na identificação da situação interna e externa da organização,
no que respeita aos aspetos positivos e negativos, isto é, na constatação das suas
potencialidades e fraquezas, enquanto elementos facilitadores ou dificultadores do processo de
ensino-aprendizagem.
Tendo como finalidade o cumprimento da missão estabelecida, recorreu-se a este
instrumento de análise estratégica, para definir, de forma clara e objetiva, as linhas orientadoras
da ação educativa, tendo em conta as características do Agrupamento e do meio onde se insere,
os recursos existentes, os projetos em desenvolvimento e ou a desenvolver.
A análise SWOT centra-se em aspetos endógenos (ambiente interno) e em aspetos
exógenos (ambiente externo) da organização, identificando os pontos fortes e fracos, as
oportunidades e ameaças ao seu bom funcionamento.
Aplicada a análise SWOT ao Agrupamento de escolas Professor António da
Natividade, identifica-se o seguinte:

a) Ambiente Interno

Pontos Fortes









Valorização do sucesso escolar
Redução do abandono escolar
Oferta educativa diversificada, indo ao
encontro das diferentes necessidades dos
alunos
Adequação das respostas educativas, no
âmbito da educação especial, com vista à
plena inclusão dos alunos com NEE
Corpo docente empenhado na sua
formação/atualização profissional
Equipa pedagógica experiente, no âmbito
dos cursos profissionais
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Pontos Fracos









Taxas de insucesso escolar ainda elevadas
Taxas de qualidade de sucesso escolar ainda
insuficientes
Pouca motivação dos alunos no seu processo
de ensino e aprendizagem e desvalorização
do papel da escola
Falta de hábitos de trabalho e métodos de
estudo de grande parte dos alunos
Falta de hábitos de higiene física e alimentar
de alguns alunos e de outros cuidados ligados
à saúde
Ausência de valores de cidadania e regras de
conduta de alguns alunos
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Pessoal Não Docente cumpridor, disponível
e eficiente, no geral
Bom clima de escola, potenciado sobretudo
pelas equipas multidisciplinares (diretor de
turma, psicóloga, animadora, representante
da CPCJ, escola segura, outros)
Desenvolvimento da educação para a
cidadania
Cumprimento progressivo das metas do
projeto TEIP
Resultados obtidos na avaliação externa, na
disciplina de Português do 12.º ano
superiores à média nacional
Sustentabilidade gradual do processo de
autoavaliação do Agrupamento
Plano Anual de Atividades motivador das
aprendizagens, transversal a todos os ciclos
de ensino e devidamente articulado com o
currículo, BE e outros projetos pedagógicos
Desenvolvimento
de
atividades
experimentais, ao nível da educação préescolar e 1º ciclo
Serviços de Psicologia e Orientação eficiente
e eficaz, quer na área da orientação
vocacional, quer no acompanhamento dos
alunos e suas famílias, bem como no âmbito
do GACE (Gabinete do Apoio à Comunidade
Educativa)
Serviço de Animação Social positivo, em
particular na prevenção da indisciplina
Apetrechamento razoável de material
didático-pedagógico
Concretização do Eixo Tecnológico do Plano
Tecnológico da Educação (Kit tecnologia,
Internet na sala de aula, quadros interativos,
cartão da escola)
Instalações escolares do 1º ciclo e educação
pré-escolar em bom estado e da escola sede
em estado razoável
Instalações escolares, no geral, agradáveis e
cuidadas
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Absentismo de alguns alunos nos cursos
profissionais
Insuficiente eficácia nos apoios educativos
Débil diversificação dos instrumentos de
avaliação
Trabalho colaborativo ainda insuficiente,
entre alguns docentes, em particular ao nível
da articulação curricular
Ação pouco eficiente na relação com os
alunos, de algum Pessoal Não Docente
Instalações escolares da escola sede em
condições razoáveis, necessitando de uma
intervenção de melhoramento, em particular,
o pavilhão de aulas 02
Estratégia de valorização e de marketing da
imagem do Agrupamento ainda insuficiente
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b) Ambiente Externo

Oportunidades










Concurso a projetos nacionais e
internacionais, de natureza científica,
pedagógica e cultural (TEIP, Contrato de
Autonomia, PNL, Concursos de leitura,
Fundação Ilídio Pinho, Fundação Calouste
Gulbenkian, Ocupação Científica de Jovens
no Verão – Ciência Viva, Universidade
Júnior, Parlamento dos Jovens, Testes
Intermédios, Erasmus+, Pestallozi, entre
outros)
Publicações e Comunicações de natureza
Pedagógica em Revistas Técnicas e em
Encontros Científicos
Estabelecimento
de
protocolos
de
cooperação, com várias entidades externas,
com vista à melhoria do serviço educativo
Estabelecimento de uma microrrede de
colaboração, com os agrupamentos de
escolas de Resende, Sudeste de Baião e de
Tarouca, com vista à partilha de
experiências, boas práticas pedagógicas e
desenvolvimento de formação profissional
Estabelecimento de boas relações com os
parceiros institucionais (Associação de Pais
e Encarregados de Educação; Juntas de
Freguesia; Câmara Municipal; Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens de Mesão Frio
e Baião; GNR/Escola Segura, Sta. Casa da
Misericórdia,
Bombeiros
Voluntários,
Centro de saúde, Núcleo Local da Cruz
Vermelha;
Associação Comercial e
Industrial da região (ACIR); Empresas
Comerciais, Instituto de Emprego e
Formação Profissional; Centro de Formação
da Associação de Escolas de Vila Real;
Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro (UTAD); Universidade Católica
Portuguesa do Porto; Associação da Região
do Douro para Apoio a Deficientes
(ARDAD); Associação Portuguesa de Pais e
Amigos do Cidadão Deficiente Mental
(APPCDM) de Sabrosa; Ministério da
Educação, etc.
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Ameaças













Desmotivação do Pessoal Docente, face às
políticas educativas e ao contexto
socioeconómico nacional e local
Sistema de colocação dos professores
Programas curriculares extensos
Pessoal Não Docente com nível etário
avançado, alguns com incapacidades
elevadas, o que, direta ou indiretamente afeta
o bom funcionamento do Agrupamento
Falta de pessoal Não Docente habilitado para
acompanhar os alunos com necessidades
educativas especiais
Baixo nível de escolaridade dos pais e
encarregados dos alunos
Baixo nível socioeconómico da grande
maioria dos alunos e suas famílias
Baixas expectativas dos pais e encarregados
de educação, face à escola e ao futuro dos
seus filhos
Pouco envolvimento dos pais e encarregados
de educação, no processo de ensino e
aprendizagem dos seus filhos
Diminuição acentuada, nos últimos anos, do
número de alunos matriculados, do concelho
de Mesão Frio, devido à baixa de natalidade
Meio
bastante
economicamente,
culturalmente

desfavorecido
socialmente
e

- Página 13 -

Projeto de Intervenção




2017/2021

Aumento, nos últimos anos, do número de
matrículas, dos alunos do concelho de Baião,
devido à estratégia de promoção
desenvolvida pelo agrupamento, incentivos
dados pela Câmara Municipal, como a
gratuitidade dos transportes escolares e,
ainda, a proximidade casa-escola
Reconhecimento e valorização da imagem
do Agrupamento ao nível local, regional e
nacional
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Objetivos

No sentido de se cumprir com a missão definida e os valores subjacentes, pretende-se
desenvolver uma ação educativa norteada pelos seguintes objetivos:


Promover o sucesso escolar de todos os alunos, através de medidas diferenciadas e de
inclusão, garantindo a igualdade de oportunidades e a formação integral dos alunos;



Valorizar o mérito alcançado, através do desenvolvimento de ações de
reconhecimento;



Prevenir o abandono e absentismo escolar, através da diversificação da oferta
educativa,

desenvolvimento

de

projetos

e

atividades

extracurriculares,

acompanhamento personalizado e estabelecimento de redes de cooperação com as
instituições locais/regionais;


Apostar na valorização da liderança partilhada, assente na colaboração, no
compromisso e na responsabilidade diferenciada;



Regular o clima escolar, tornando-o favorável à aprendizagem, de respeito mútuo e
de civismo;



Promover as relações interpessoais e o espírito de equipa, através do desenvolvimento
do trabalho cooperativo;



Potenciar a formação profissional do Pessoal Docente e Não Docente, através da
realização de ações de formação, procurando adequar as suas capacidades às atuais
exigências profissionais;



Potenciar a construção participada do Projeto Educativo, enquanto manifestação de
uma cultura própria e de comprometimento com a missão do agrupamento;



Desenvolver processos de melhoria da organização e gestão escolar, através do
desenvolvimento de projetos/ações potenciadores da melhoria, inovação e aposta nas
tecnologias de informação;



Melhorar a gestão dos equipamentos e espaços escolares;



Criar mecanismos de participação efetiva dos pais e encarregados de educação,
garantindo um melhor acompanhamento escolar dos seus educandos;



Melhorar os processos de comunicação interna e externa;
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Melhorar as práticas de autoavaliação do trabalho, com vista à promoção da qualidade
do serviço educativo;



Apostar na valorização da escola no meio, atuando de forma proativa com todos os
agentes educativos e fortalecendo as parcerias/protocolos com as diversas instituições
locais;



Potenciar a valorização da defesa dos valores e da cultura local e regional, no
panorama nacional e europeu.
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VIII. Metas
As metas que proponho alcançar, decorrem de um grande objetivo que encerra todos
os objetivos anteriormente explanados, ou seja:

CONTRIBUIR

PARA A FORMAÇÃO INTEGRAL DOS ALUNOS (COGNITIVO, PESSOAL E

SOCIAL), ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE UMA AÇÃO EDUCATIVA, DE MODO A QUE
TODOS OS ALUNOS ADQUIRAM A ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA, PREPARANDO-OS PARA A
SUA PLENA INTEGRAÇÃO NA SOCIEDADE.

As metas são as que estão previstas no Projeto TEIP do Agrupamento, e respeitam os
seguintes quatro eixos de ação:

A - Melhorar o sucesso escolar na Avaliação Externa
B - Melhorar o sucesso escolar na Avaliação Interna
C - Melhorar a Interrupção Precoce do percurso escolar
D - Melhorar a indisciplina

São elas:

A - Melhorar o sucesso escolar na Avaliação Externa:


Aproximar a distância da taxa de sucesso para o valor nacional nas provas
de português e matemática no 3ºciclo e nas provas das disciplinas sujeitas
a exame nacional no ensino secundário



Aproximar a distância da classificação média para o valor nacional nas
provas de português e matemática no 3ºciclo e nas provas das disciplinas
sujeitas a exame nacional no ensino secundário

B - Melhorar o sucesso escolar na Avaliação Interna:
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Aumentar a percentagem de alunos com classificação positiva a todas as
disciplinas no ensino básico e ensino secundário

C - Melhorar a Interrupção Precoce do percurso escolar:


Manter nula a taxa de Interrupção Precoce do percurso escolar no ensino
básico



Diminuir a taxa de Interrupção Precoce do percurso escolar no ensino
secundário

D – Melhorar a indisciplina:


Diminuir o nº de ocorrências disciplinares



Diminuir o número de medidas corretivas



Diminuir o número de medidas disciplinares sancionatórias (alínea b e
seguintes do p.2 do Artigo 26º da Lei n.º51/2012, de 5 de setembro)
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Linhas Orientadoras da Ação
O estabelecimento do plano estratégico tem como base a missão educativa,

devidamente articulada com a visão e a avaliação dos contextos.
Para o efeito, e porque se pretende circunscrever o âmbito do programa de ação,
bem como as fases da sua implementação, são contemplados três eixos de intervenção.
Foi tomado como modelo, por opção, os três domínios do quadro de referência
da avaliação externa, da Inspeção-Geral da Educação e Ciência, bem como os campos a
considerar, fazendo-os corresponder aos três eixos de intervenção.
Esta opção estratégica justifica-se pelo facto de se considerar importante a
utilização de uma nomenclatura que seja uniforme na área da educação, clara e objetiva,
e, neste caso, legitimada no referencial de avaliação externa das escolas, nos termos do
Decreto regulamentar n.º15/2012, de 27 de janeiro.
São eles:


1.º Eixo de intervenção - Domínio dos resultados



2.º Eixo de intervenção - Domínio da prestação do serviço educativo



3.º Eixo de intervenção - Domínio da liderança e gestão
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Plano Estratégico:
a) Domínio dos Resultados

1.ºEixo de
Intervenção/
Domínio

Campos

Resultados
Académicos

Indicadores

 Evolução dos
resultados da
avaliação externa
 Evolução dos
resultados da
avaliação interna
 Evolução da
qualidade do
sucesso

Estratégias

- Criação de contratos de melhoria, planos de
apoio às disciplinas com maior insucesso e apoio
aos exames

- Uso da metodologia de coadjuvação, turma+ e
outras diferenciadas
- Desenvolvimento de ações, no âmbito das
Ciências Experimentais (Pré e 1ºciclo)

- Desenvolvimento do plano da Biblioteca
Escolar, devidamente articulado com o currículo,

Resultados

desde a educação Pré-escolar ao 12º ano de
escolaridade

- Candidatura a projetos pedagógicos nacionais e
internacionais
 Abandono e
desistência

- Diversificação da oferta educativa, em sede de
rede escolar
- Aprofundamento da interação em rede e
cooperação efetiva com as parcerias existentes,
numa convergência de esforços, no reforço da
equidade social
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 Participação na

- Potenciar a participação dos alunos no PAA,

vida da escola e

clubes e outras iniciativas, através de ações

assunção de

motivadoras, com vista ao reforço das suas

responsabilidades

competências

sociais

(autonomia

e

responsabilidade)
- Fomentar uma cidadania ativa, através de ações
como: criação da bolsa de monitores da Biblioteca
Escolar; participação nos conselhos de turma;
realização de assembleias de alunos, revitalização
da associação de estudantes
 Cumprimento das
regras e disciplina

- Ações de divulgação do regulamento interno e
das regras estabelecidas
- Elaboração de um plano de ação na área dos
valores cívicos (código de conduta), fomentando
um clima de respeito e de corresponsabilização, a
desenvolver com os alunos
-

Recurso

à

ação

do

D.T/

GACE/SPO/Animação/E.E.
- Reflexão sobre o cumprimento das regras e
disciplina nos órgãos e estruturas educativas e
elaboração de planos de melhoria
- Monitorização contínua do percurso dos alunos,
pelos Diretores de Turma, de modo a consolidar
medidas preventivas da indisciplina
 Apoio à inclusão e
solidariedade

- Realização de atividades/projetos de apoio à
inclusão, voluntariado e de solidariedade, com as
instituições nacionais e locais, no exercício da
cidadania

 Impacto da

- Criação de uma base de dados anual, recolhidos

escolaridade no

através de inquérito por questionário, aos alunos

percurso dos

que concluíram o ensino secundário

alunos
Reconheci
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- Criação de um processo de monitorização anual,
através de inquérito por questionário, para
conhecimento do seu grau de satisfação

- Realização de atividades de reconhecimento do
 Formas de

sucesso, como o Quadro de Valor e Excelência, de

valorização dos

cerimónias e eventos com a entrega de diplomas,

sucessos dos

certificados e prémios, publicação no jornal

alunos e da

escolar, jornais regionais, moodle, facebook, etc.

qualidade do
agrupamento
- Realização de reuniões periódicas com os
 Contributo

representantes dos E. Educação e Associação de

da escola para o

Pais

desenvolvimento

- Promover a abertura da escola à utilização da

da comunidade

comunidade, para fins culturais, desportivos,

envolvente

lúdicos e sociais
- Promover a realização de ações na e para a
comunidade local, em particular com o município,
numa lógica de serviço público, educativo

e

cultural (ex: abertura do núcleo museológico) ou
atividades de projeto, com propostas de resolução
de problemas reais do concelho, na área do
ambiente,

património

e

outros,

como

oportunidades de desenvolvimento local
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b) Domínio da Prestação do Serviço Educativo

2.ºEixo de
Intervençã
o/ Domínio
Prestação
do Serviço
Educativo

Campos

Indicadores das

Estratégias das ações

ações

Planeamento
e
articulação

 Gestão articulada
do currículo
 Contextualização
do currículo ao
meio
 Metodologias
ativas no ensino
aprendizagem
 Valorização da
dimensão artística

- Assegurar a operacionalização do currículo,
articulada com os princípios, valores e estratégias
prioritárias do Projeto educativo, em sede de
reuniões
- Assegurar a coerência e sistematização da gestão
curricular, em sede de reuniões das estruturas de
coordenação e supervisão pedagógica
- Estimular a contextualização do currículo às
especificidades do meio, com a inclusão da
componente local do currículo mais prática (área
das artes e do desporto)
- Operacionalização do Projeto de Promoção do
Sucesso Teip e do Projeto apresentado à CIM
Douro que integram o desenvolvimento da “sala
do futuro”

 Coerência entre
ensino e avaliação

- Assegurar a adequação das planificações
curriculares ao plano de turma
- Diligenciar a definição dos critérios gerais e
específicos de avaliação, atestando a sua clareza e
objetividade
- Potenciar a generalização do uso das diferentes
modalidades de avaliação e da diversificação dos
instrumentos de avaliação
- Assegurar a divulgação dos critérios da
avaliação, aos alunos e encarregados de educação
- Consolidar a prática de monitorização regular da
aprendizagem, com vista a uma maior eficácia
dos resultados
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 Trabalho
cooperativo dos
docentes

 Acompanhamento
e supervisão de
preparação e
implementação da
prática letiva

Práticas de
ensino

 Adequação do
processo de ensino
às características e
ritmos de
aprendizagem dos
alunos

2017/2021
- Potenciar o trabalho colaborativo docente, com
a criação de tempos específicos, além do
português e matemática, tanto quanto possível
- Fazer o acompanhamento do cumprimento das
planificações e reflexão conjunta dos resultados
escolares, nas reuniões dos órgãos e estruturas
educativas
- Reajustar o projeto de acompanhamento e
supervisão da prática letiva, de modo a constituirse uma prática mais consolidada e generalizada
- Assegurar a Integração das orientações
educativas nos planos de turma e sua efetiva
operacionalização pela equipa pedagógica
- Promover a prática da diferenciação pedagógica
em contexto de sala, através de ações de
motivação para o uso de metodologias ativas e
partilha de boas práticas
- Participação em encontros/conferências e
divulgação de resultados
- Promover a realização de reuniões das estruturas
educativas para o planeamento e disseminação de
boas práticas
- Assegurar a diversificação da oferta do apoio
educativo, de acordo com as necessidades dos
alunos

 Adequação dos
apoios às crianças
e alunos com
Necessidades
educativas
especiais

- Incentivar à participação e envolvimento dos
alunos em concursos, projetos, atividades de
pesquisa, com as novas tecnologias e de dimensão
artística e outras iniciativas transversais aos
diversos ciclos, inscritas no PAA/BE/Clubes
- Potenciar as atividades experimentais na
educação pré-escolar e 1º ciclo, com idas
regulares ao Experimentário
- Definir o perfil do docente da educação especial,
sempre que possível
- Dar respostas adequadas aos alunos com
Necessidades Educativas Especiais, tendo em
conta o seu perfil de funcionalidade e
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mobilizando os recursos necessários com a devida
equidade
- Criação de condições para a implementação do
Plano de Transição para a Vida Ativa
- Promover a cooperação dos diretores de turma
com os docentes das diversas disciplinas, de
modo a assegurar a eficácia dos apoios
especializados
- Potenciar a frequência de ações de formação
docente, no âmbito da educação especial
- Melhorar o processo de monitorização das
medidas educativas e integrar o balanço efetuado
no relatório da autoavaliação do agrupamento
- Potenciar a articulação com o Centro de
Recursos TIC para a Educação Especial (CTIC)
de Cinfães, de modo a beneficiar dos seus
recursos pedagógicos

 Exigência e
incentivo à
melhoria de
desempenhos

- Promover o mérito, através da divulgação no
Quadro de valor e de excelência
- Atribuição de prémios em momentos festivos
- Registo e atribuição de louvores nos diferentes
órgãos do Agrupamento

 Diversificação das
formas de
avaliação

- Divulgação de boas práticas no jornal escolar,
facebouk e moodle do Agrupamento
- Operacionalizar a aprovação dos critérios gerais
e específicos da avaliação dos alunos
- Promover a divulgação dos critérios da
avaliação aos docentes, discentes e encarregados
de educação

Monitorização
do ensino e

- Assegurar a implementação de instrumentos de
avaliação diversificados e ajustados aos níveis de
ensino, disciplinas e competências a desenvolver

das
aprendizagens
 Aferição dos
critérios e dos
instrumentos de
avaliação
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- Aprofundar a prática de monitorização interna
dos resultados escolares, enquanto estratégia de
autorregulação do processo de ensino e
aprendizagem, nos departamentos curriculares e
conselhos de turma, numa perspetiva de
aperfeiçoamento constante
- Criar momentos de reflexão sobre a importância
da avaliação, em particular da formativa, como
mecanismo de ajustamento das planificações e
mobilização de estratégias educativas
- Assegurar a realização dos testes intermédios e
das provas de aferição, enquanto estratégia de
monitorização da aprendizagem e familiarização
com os instrumentos das provas finais (avaliação
externa)

 Eficácia das
medidas de apoio
educativo

- Definição de um plano de medidas de apoio
diversificadas e temporárias, adequadas às
necessidades diagnosticadas
- Operacionalização do plano de apoio e sua
monitorização regular nos conselhos de turma,
com vista a uma melhor adequação às
dificuldades dos alunos
- Implementação de apoios educativos para
preparação aos exames nacionais
- Proporcionar oferta educativa diversificada

 Prevenção da
desistência e do
abandono

- Realização de orientação vocacional
- Oferta de apoios no âmbito do SPO
- Dinamização do GACE, com uma equipa
multidisciplinar (projeto apresentado à CIM
Douro)

- Ajudar os alunos a criar hábitos de trabalho e
técnicas de estudo eficazes, através
dinamização das oficinas de estudo

da

- Melhoria do meio escolar, com a colaboração de
um Animador Social
-Trabalho em rede com a CPCJ, Escola Segura,
Segurança Social
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c) Domínio da Liderança e Gestão

3.ºEixo de
Campos
Intervenção/
Domínio
Liderança

Indicadores

Estratégias das ações

das ações
 Visão
estratégica e
fomento do
sentido de
pertença e de
identificação
com a escola

- Desenvolvimento de um estilo de liderança,
fundamentado em capacidades e competências de gestão
e em sólidos princípios de equidade, pedagógicos,
privilegiando o desempenho em mandatos completos
- Elaboração anual do organograma da estrutura interna
de cada sector, identificando as competências e
articulação de cada um dos seus membros, com vista à
elaboração do organograma geral da escola
- Elaboração do plano de atividades dos departamentos,
órgãos e serviços setoriais

.

- Dar conhecimento do plano estratégico da diretora, no
início do mandato, de forma a imbuir toda a comunidade
no desejo de alcançar os objetivos definidos
- Motivar a comunidade na conceção e operacionalização
participada do Projeto Educativo e documentos
estruturantes do planeamento educativo global, cuja
meta fundamental é a formação global do aluno
- Criar um clima seguro, de trabalho acolhedor e familiar,
através de iniciativas mobilizadoras de boas relações na
comunidade educativa
- Atualização regular do plano de segurança interna da
escola e realização de simulacros, de modo a consolidar
uma cultura de segurança na comunidade educativa
- Reforçar o sentido de pertença, através da
institucionalização do “Dia do Patrono” como festa anual
da comunidade educativa e do uso regular da simbologia
de identificação do agrupamento (mascote, hino, pin)
- Consolidar o sentido de coesão institucional, através da
promoção de dispositivos de colaboração ao nível local
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- Promover uma liderança de desenvolvimento do
espírito colegial.
- Escolha de lideranças, aos vários níveis, de acordo
com a demonstração de capacidades e competências ao
nível intelectual, profissional e técnico, das relações
interpessoais, da visão estratégica, da adaptabilidade, da
obtenção de resultados
- Reforçar o papel das lideranças intermédias, através da
realização de reuniões regulares

- Promover uma articulação das estruturas com a direção,
através
da
definição
clara
de
áreas
de
corresponsabilização e de um diálogo permanente
- Potenciar a autonomia no exercício das suas funções,
num espírito de liderança partilhada e dialogante, com
vista ao cabal conhecimento das dinâmicas de
funcionamento do agrupamento, bem como sobre as suas
potencialidades educativas
- Reforçar uma gestão baseada no trabalho colaborativo
como fator da construção coletiva de consensos
- Reconhecer o mérito do exercício das funções, através
de incentivos positivos (registo de louvores nos órgãos
do agrupamento) e desenvolvimento do processo de
avaliação do desempenho
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- Desenvolvimento de planos de atividades por setores
que se articularão no Plano Anual de Atividades

- Realização de projetos inovadores, nacionais e ou
internacionais, com vista à formação integral dos alunos
- Reforçar o uso das Tecnologias de Informação e
Comunicação, no âmbito da gestão organizacional e
didático-pedagógico (preferencialmente o correio
eletrónico e a página WEB oficial)

- Intensificar o envolvimento de todos os atores
educativos, através da consolidação de uma rede de
parcerias locais e regionais, para o desenvolvimento de
iniciativas de índole formativo, cultural, desportivo e
social
- Apoiar a ação da Associação de Pais e Encarregados
de Educação
- Potenciar a participação em conferências e encontros
pedagógicos; divulgação de resultados/experiências em
revistas da especialidade
- Articulação das ofertas extracurriculares, no âmbito
dos clubes, biblioteca e salas de estudo ou outras
iniciativas
- Geminação da escola com outras escolas, nacionais e
estrangeiras, de modo a alargar os horizontes dos nossos
jovens pelo contacto com outras realidades
- Disseminação de informação e realização de ações que
promovam a saúde e o desenvolvimento global dos
alunos (incluindo a educação sexual, o antitabagismo, a
prevenção do alcoolismo)
- Coordenação e acompanhamento pedagógico, técnico
e financeiro de projetos de inovação nacionais e
internacionais
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- Contribuir para o desenvolvimento de um clima aberto
e pacífico, como líder do órgão da direção que será
acessível, dialogante e integradora
- Celebração dos sucessos obtidos e sua partilha com a
comunidade, em especial os Encarregados de Educação
- Conceber e implementar um Código de Conduta, a ser
divulgado no início de cada ano
- Potenciar a ação preventiva dos Diretores de Turma, do
Gabinete de Apoio à Comunidade Educativa, dos
Serviços de Psicologia e Orientação e Animação Social

 Mobilização
dos recursos da
comunidade
educativa

- Realização anual de programas de receção e orientação
aos novos alunos e novos professores, de modo a que
rapidamente se integrem na comunidade
- Incentivar os pais e encarregados de educação no
efetivo acompanhamento do percurso escolar dos seus
educandos e participação nas iniciativas do
Agrupamento
- Mobilizar os parceiros para o seu envolvimento na vida
do Agrupamento e colaboração no combate ao insucesso
escolar
- Criação de novas ofertas curriculares/formativas
articuladas com as necessidades da região
- Estabelecimento de relações benéficas, de parceria
mútua com as forças vivas da região, envolvendo-as
na definição de competências a desenvolver com os
alunos dos cursos profissionais, na realização do
estágio, no desenvolvimento do Plano Educativo
Individual dos alunos com necessidades educativas
especiais ou outros projetos/programas educativos e
formativos
- Promover protocolos de colaboração com entidades
externas, com vista à promoção da formação integral
dos alunos (cognitiva, pessoal e social)

Gestão

 Critérios
e
práticas
de
organização e
afetação
de
recursos

- Definição de critérios de atuação claros e equitativos,
em todas as áreas, nomeadamente distribuição de
serviço, avaliação do pessoal docente e não docente e
resolução de conflitos
- Atualização do inventário de todos os recursos
materiais existentes no Agrupamento
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- Primazia de critérios ecológicos e económicos de não
esbanjamento e conservação
- Assegurar a utilização dos recursos e materiais de
forma responsável, nomeadamente o aluguer de
instalações, com vista ao aumento de receitas próprias


Critérios de
constituição
dos grupos
e das
turmas,
elaboração
de horários
e de
distribuição
de serviço

 Avaliação do
desempenho e
gestão das
competências
dos
trabalhadores

- Introdução de princípios e objetivos no Projeto
Educativo que orientam todo o planeamento atempado
da distribuição de serviço
- Definição dos critérios de constituição dos grupos e das
turmas, elaboração de horários e de distribuição de
serviço nos órgãos e sua divulgação nos documentos
estruturantes do agrupamento
- Assegurar o cumprimento das orientações do
Ministério da Educação e a prevalência dos critérios de
natureza pedagógica sobre quaisquer outros

- Definição de objetivos e competências de desempenho
não docente
- Monitorização da qualidade e cumprimento do
desempenho não docente, através da observação direta,
do diálogo e da realização de reuniões periódicas
- Avaliação do desempenho, com base nos princípios da
transparência, rigor justiça

 Promoção do
desenvolviment
o profissional

- Elaboração do plano interno de formação para o
pessoal docente e não docente do agrupamento, como
resposta adequada às necessidades de formação da
comunidade educativa (anual ou plurianual), em
articulação com o CFAEVR e outras instituições
parceiras
- Desenvolvimento de ofertas de formação intramuros,
com a dentificação dos recursos humanos internos que
possam assegurar formação pedagógica, profissional
ou outra
- Fomentar hábitos de autoformação e formação
interpares (incluindo assistência mútua a aulas e trabalho
colaborativo)
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circuitos de
informação e
comunicação
interna e
externa
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- Análise dos atuais canais e suportes de comunicação
interna externa e avaliação da sua eficácia
- Potenciação dos canais de informação existentes,
reforçando a comunicação online com a comunidade
educativa
- Atualização constante do Moodle e do
facebook, do agrupamento

 Envolvimento e
participação da
comunidade
educativa na
autoavaliação
 Continuidade e
abrangência da
autoavaliação

- Reforço da imagem exterior de competência,
qualidade e serviço, através da divulgação de
atividades e projetos da escola, através do jornal
escolar, Moodle e do facebook, comunicações aos
meios de informação locais e regionais, DGEstE,
universidades, revistas
- Continuar a desenvolver os mecanismos de
monitorização e avaliação do processo
de
ensino/aprendizagem por parte dos seus intervenientes,
através do uso de grelhas de recolha de dados que
proporcionem um feedback constante e atualizado sobre
o processo de ensino/aprendizagem
- Análise conjunta dos resultados obtidos e partilha da
análise dos resultados com os alunos e/ou área
disciplinar e/ou conselho de turma, em função dos
problemas detetados, com a finalidade de melhorar o
processo de ensino /aprendizagem
- Criação de instrumentos para auscultação periódica da
comunidade educativa, incentivando a sua participação
e envolvimento nos processos de autoavaliação

 Utilização dos
Resultados da
avaliação
externa na
elaboração dos
planos de
melhoria
 Impacto da
autoavaliação no
planeamento, na
organização e
nas práticas
profissionais

Aldina Pereira

- Generalização da implementação da CAF (Common
Assessment Framework), como modelo de autoavaliação
do Agrupamento, após a sua aprovação
- Assegurar a conceção, implementação e avaliação de
planos de melhoria, decorrentes das recomendações da
IGE e da equipa de autoavaliação
- Potenciar a implementação de um processo de
autoavaliação que permita obter um olhar transversal e
cruzado das diferentes dimensões do funcionamento do
Agrupamento
- Potenciar a implementação de um processo de
autoavaliação que permita a identificação de situações
problemáticas a intervencionar e o planeamento de
estratégias de melhoria do serviço educativo
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Programação da Ação

Em termos temporais, o presente plano desenvolve-se durante quatro anos escolares, sendo
calendarizado anualmente, de modo a proceder-se à avaliação das ações periodicamente e
aferir-se o impacto das mesmas. A calendarização geral é a seguinte:

Plano de ação
A. Análise e Divulgação do Plano Estratégico da Diretora
B. Cumprimento do Plano Estratégico da Diretora
C. Avaliação do Plano Estratégico da Diretora

Quadriénio 2017-2021
2017 2018 2019 2020
2018 2019 2020 2021
X
X

X

X

X

X1)

X1)

X1)

X2)

D. Atualização dos Documentos Estruturantes (PE/RI/Projeto
TEIP/Contrato de Autonomia)
E. Divulgação dos Documentos Estruturantes

X
X

X

X

X

F. Cumprimento da Missão do Projeto Educativo

X

X

X

X

G. Oferta Educativa e Formativa

X

X

X

X

H. Conceção e operacionalização do Plano Plurianual e Anual de
Atividades
I. Operacionalização do Plano Plurianual e Anual de Formação

X

X

X

X

X

X

X

X

J. Desenvolvimento do processo de Autoavaliação
K. Gestão do Orçamento Anual

X
X

X
X

X
X

X
X

L. Desenvolvimento e monitorização do Plano de Segurança

X

X

X

X

M. Definição das Lideranças Intermédias

X

N. Distribuição do serviço Docente e Não Docente

X

X

X

X

O. Atualização da inventariação dos recursos materiais

X

X

X

X

P. Desmaterialização e uniformização de documentos

X

Q. Meios de Comunicação e de Divulgação

X

X

X

X

R. Monitorização e autorregulação dos resultados académicos e
sociais

X

X

X

X

S. Estabelecimento de parcerias e protocolos de colaboração

X

X

X

X

T. Desenvolvimento de Atividades/Projetos ligados aos
Encarregados de Educação e ao Meio

X

X

X

X

Nota: 1) – Avaliação Intermédia 2) – Avaliação Final
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10. Avaliação do Projeto de Intervenção

O presente Projeto de Intervenção traduz a carta de missão da diretora e não deve ser
encarado como um documento fechado e definitivo. Pelo contrário, deve ser monitorizado e
avaliado ao longo dos quatro anos, de forma contínua, com a possibilidade de se fazer
reformulações sempre que se julgue pertinente, com vista à superação de eventuais obstáculos
ou constrangimentos e o reposicionamento estratégico, face aos novos desafios e à
concretização dos objetivos definidos.
Assim, e definindo como avaliação intermédia e processual, proponho que a sua
avaliação seja feita pelo Conselho Geral, no âmbito das suas competências, através da
apresentação do relatório anual de execução, de modo a aferir-se o grau de consecução dos
objetivos definidos e a adequação das estratégias delineadas, bem como proceder a possíveis
ajustes, caso o Conselho Geral recomende como necessário.
No final do mandato, proceder-se-á ao balanço final do Projeto de Intervenção, para
avaliação dos resultados alcançados, através da apresentação de um relatório de avaliação da
ação que incidirá nos três domínios constantes no respetivo plano de intervenção - Resultados,
Processo Educativo e Liderança e Gestão.
Os instrumentos utilizados para a recolha dos dados serão diversos, nomeadamente a
análise documental, observação direta, questionários ao pessoal docente, não docente, discente
e representantes dos encarregados de educação das turmas dos diferentes ciclos de ensino, e
relatórios da equipa de autoavaliação do Agrupamento.
Os resultados da avaliação final do Projeto de Intervenção serão dados a conhecer à
comunidade educativa, através do Conselho Geral, até sessenta dias antes do termo do
mandato.
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11. Conclusão

A Educação na sociedade atual constitui um enorme desafio e não se compagina com
visões estáticas e reducionistas, herdadas de um passado longínquo, pois a Escola não é
mais o local de simples transmissão de conhecimentos.
As necessidades de formação ao longo da vida, a inovação, a competitividade face
à globalização do mercado de trabalho, a par da construção de projetos humanizantes,
com vista ao pleno desenvolvimento do SER HUMANO, constituem componentes
indissociáveis da educação e, consequentemente, do papel atribuído aos Agrupamentos de
Escolas/Escolas. Formar indivíduos autónomos, defensores de uma cultura de liberdade,
de reflexão, de participação responsável, enquanto cidadãos, são aspetos que é
imprescindível aprofundar na formação integral das crianças e jovens.
De igual modo, há todo o interesse no regresso dos adultos à Escola, com vista à sua
alfabetização, atualização e integração neste mundo dominado pelas novas tecnologias, sob
pena de nos afastarmos dos nossos parceiros europeus. O desenvolvimento de áreas como
as tecnologias da informação, a saúde, a biotecnologia justifica um fortalecimento de
ações, com vista a munir os alunos, pais e encarregados de educação, pessoal docente e não
docente, de competências que permitam fazer face às necessidades da sociedade atual
É imprescindível conhecer as necessidades de todos os intervenientes do processo
educativo e, atuar conscientemente, com a participação de todos, em espírito de equipa
e de união, nomeadamente dos pais e encarregados de educação, do pessoal docente e não
docente, da autarquia, do tecido comercial e empresarial local/regional, das instituições de
ensino superior, dos restantes parceiros, visando a construção de uma ESCOLA
INCLUSIVA e abrangente, capaz de assumir a sua multiplicidade e de a transformar
numa mais-valia. Uma escola plural e com competência para ser reconhecida pela sua
qualidade, envolvida na comunidade onde se insere, numa atitude proativa e sempre
aprendente.
A liderança que proponho desenvolver será aquela que estabelecerá um projeto
educativo partilhado por todos, fomentador de uma cultura de escola de valores, com uma
visão integrada da escola e da comunidade, motivada e motivadora nos processos que
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desenvolve, devidamente articulados com a missão do Agrupamento. É esta a “escola” que
me sinto capaz de ajudar a construir, pois acredito que será uma realidade atingível.
Estou consciente do elevado grau de exigência do desafio a que me proponho. Mas
também tenho consciência de que, a experiência adquirida, o conhecimento do contexto
socioeconómico e o espírito de abertura a novas ideias, constituem boas ferramentas, para
ajudar a enfrentar o futuro.
Apresento o presente Projeto de Intervenção que pretende ser realista e exequível, com
a convicção de que pode ser um bom contributo para o sucesso do Agrupamento de Escolas
Professor António da Natividade.
O meu principal desejo é e será sempre, priorizar – “A Educação na
(re)construção de um futuro melhor!”

Mesão Frio, -------- de Abril de 2017
A candidata
_________________________________________

Aldina de Fátima Monteiro Pereira
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