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“A escola sempre foi o mais importante meio de transferência da riqueza da tradição de 

uma geração para a seguinte. Hoje isto aplica-se ainda mais do que antigamente, porque, 

através do desenvolvimento moderno da vida económica, o papel da família como 

entidade portadora da tradição e da educação tem enfraquecido. A continuidade e a saúde 

da sociedade humana estão, portanto, ainda mais dependentes da escola que 

anteriormente.” 

Albert Einstein, in “Discurso (1936)” 

 

 

“O ensino deve ser de modo a fazer sentir aos alunos que aquilo que se lhes ensina é uma 

dádiva preciosa e não uma amarga obrigação.” 

Albert Einstein, in “Como Vejo o Mundo” 
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1 INTRODUÇÃO 

A educação atravessou múltiplas mudanças nas décadas anteriores e as escolas públicas atuais 

passaram a assumir um duplo papel, não se centrando no objetivo único de oferecer um ensino 

de qualidade aos alunos mas também de os educar cada vez mais. Alguns, por falta de regras e 

valores adquiridos no seio familiar, chegam à escola onde são «despejados» e apenas geram a 

indisciplina, nunca atingindo o sucesso. É esta a escola, em que todos nós professores 

trabalhamos, a escola inclusiva atual, que sob o pretexto de não querer excluir nenhum aluno, 

acaba por «excluir» vários. Já não se ensina apenas quem está predisposto a aprender, mas 

ensina-se no mínimo 30 alunos, misturados na mesma turma, que reclamam o direito a uma 

cidadania, apesar das diferentes capacidades, conhecimentos e objetivos. 

Como se isto não bastasse, os alunos e os pais já não reconhecem muitas vezes a competência 

dos professores, põem em causa as suas decisões.   

Por entender que é extremamente importante que a Escola se continue a constituir como um 

espaço de aprendizagem para todos, sensível à diversidade multicultural, e disposta a rasgar 

novos horizontes, na procura constante do sucesso dos alunos e de uma sólida educação cívica 

destes, sinto que tenho a honra e o dever de me candidatar à liderança de uma escola de 

referência como esta. 

Num ambiente de complexidade, burocracia, ambiguidade, crise e incerteza no futuro, assim se 

faz atualmente o possível, e muitas vezes o impossível, para que os alunos tentem aprender e 

os professores tentem ensinar. Ora, tentar atingir o ouro, ou mesmo a prata, nos resultados 

escolares dos nossos alunos, isto é, querer atingir um ensino de elevada qualidade na nossa 

escola, rodeado deste clima por vezes adverso, constitui para mim um desafio, pois há vários 

anos me orgulho de ter trabalhado com pessoas que tal como eu, muitas horas de trabalho têm 

dedicado a esta escola, muito têm sacrificado das suas vidas familiares de modo a contribuir 

para que esta tenha a imagem atual, de sucesso, pela qual vou continuar a lutar. 

Totalmente consciente dos desafios que se apresentam à escola de hoje, aos múltiplos 

problemas que podem surgir em cada dia, e às horas infinitas de elevada dedicação que vou ter 

que dar à escola, apresento a minha candidatura ao cargo de Diretor para o quadriénio 

2013/2017, ao abrigo da legislação em vigor, baseada neste projeto de intervenção, por 

considerar que reúno competências, do que é exigido a um Diretor.  
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O projeto de intervenção que apresento terá como principal finalidade concretizar o que está 

consignado nos projetos educativo e curricular e no plano anual de atividades, para que se 

promova a melhoria da qualidade do ensino e dos resultados escolares dos alunos. 

A experiência adquirida, ao longo dos últimos anos, na escola e o conhecimento contextualizado 

da realidade em que esta está inserida permitiu-me ver os seus pontos fracos e fortes e detetar 

alguns problemas. Sei, por isso, que há um longo caminho a percorrer e muitos aspetos a 

melhorar. 

Para cumprir a missão a que me proponho e agir de um modo mais eficaz é preciso, para além 

de identificar os problemas existentes na Escola, conhecer melhor o meio em que ela está 

inserida, bem como todos os atores intervenientes da comunidade educativa. Assim vou 

começar por fazer uma alusão à localização e caracterização do meio envolvente da Escola, e 

uma breve caracterização dos alunos, pessoal docente e não docente. 

 

2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ESCOLA 

2.1 Enquadramento geográfico e sócio-cultural 

A atual Escola Secundária Ferreira Dias, Agualva  Sintra, situada no centro da cidade de 

Agualva  Cacém, prolonga no tempo a Escola Comercial e Industrial de Sintra, criada pelo 

Decreto-Lei N.º 42.368 de 4 de julho de 1959, na Quinta da Nora. O Atual edifício foi inaugurado 

no ano letivo de 1963/64. Em 1971, foi dividida em duas escolas técnicas: a Ferreira Dias e a 

Gama Barros. No ano letivo de 1985/86, a separação das instalações das escolas tornou-se 

definitivo. 

A escola está localizada na freguesia de Agualva, a qual é caracterizada por um 

desordenamento urbanístico em virtude de nas últimas décadas ter registado um elevado 

crescimento demográfico, sendo um dos maiores centros habitacionais do concelho de Sintra. 

Integrada na Área Metropolitana de Lisboa e com boas acessibilidades, Agualva é uma freguesia 

suburbana, onde o crescimento se tem verificado sem preocupações com a qualidade de vida 

dos seus habitantes. Recentemente o programa Polis requalificou o centro da cidade, melhorou 

os problemas de circulação e de estacionamento e aumentou significativamente os espaços 

verdes, o que, melhorou o ambiente urbano. 
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A Escola encontra-se situada num local privilegiado em termos de acessibilidades, próxima da 

estação de comboios de Agualva  Cacém e da paragem de autocarros. Para além deste fator 

que constitui uma valorização deste estabelecimento de ensino, por si só, a escola funciona nos 

regimes diurno e noturno, possui uma oferta curricular diversificada, o que permite aos alunos 

encontrar nela um lugar de plena integração, e ter uma grande procura por toda a comunidade. 

A maioria dos residentes na freguesia, 60%, ocupa-se preferencialmente no setor terciário, fora 

da localidade, originando fortes movimentos pendulares. As deslocações diárias, cada vez mais 

complexas e desgastantes, fazem-se não só em direção à cidade de Lisboa, mas também entre 

as freguesias e concelhos limítrofes, o que origina o congestionamento dos principais acessos 

rodoviários.  

A população possui níveis bastante baixos de qualificação académica: apenas 6,7% tem um 

curso médio e 19,2% tem o Ensino Secundário, existindo cerca de 12,3% de analfabetos. Este 

aspeto, aliado à diversidade de origens da população, implica uma grande heterogeneidade de 

mentalidades e de expectativas, bem como situações complexas de inadaptação a novos 

contextos sócio-culturais, o que gera alguns casos de marginalidade social. 

Pode-se, assim, dizer que o meio envolvente é complexo e que a população apresenta grandes 

diferenças culturais e socioeconómicas que tendem a acentuar-se devido ao agravamento da 

situação económica e financeira do país. 

 

2.2 Alunos 

A escola é frequentada por cerca de 2029 alunos. No ensino diurno, há cerca de 1839 alunos, 

sendo 697 do ensino básico distribuídos por 24 turmas e 1142 do ensino secundário distribuídos 

por 40 turmas e, no ensino noturno, há cerca de 190 alunos distribuídos pelo terceiro ciclo do 

ensino básico e pelo ensino secundário (50 alunos do Ensino Recorrente, 60 do Português para 

Todos e 80 dos Cursos EFA). 

Há uma tendência crescente de alunos oriundos de vários países (PALOP, Brasil, entre outros), 

acentuando-se a necessidade de a Escola estar atenta e preparada para acolher a diversidade 

multicultural dos alunos e suas famílias, contribuindo para uma melhor integração sócio-afetiva e 

cultural, tendo em vista a promoção do sucesso escolar para uma cidadania plena. 
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2.3 Pessoal Docente 

São cerca de 190 (cento e noventa) o número de professores de que a Escola necessita todos 

os anos, dos quais 150 (cento e cinquenta) são do quadro, o que representa 79% do total. 

Existe, da parte do corpo docente, um elevado empenho e uma preocupação constante em 

responder às necessidades educativas de cada aluno, tanto no que diz respeito ao seu 

atendimento personalizado e às dificuldades de aprendizagem, como às suas diferentes 

capacidades e aptidões. 

A sua elevada disponibilidade para o envolvimento em novos projetos, o seu empenho e 

dedicação são uma das principais mais-valias da organização escolar. Tanto alunos como 

encarregados de educação reconhecem a disponibilidade dos professores em participar na vida 

da Escola muito para além da sua atividade letiva. 

A sua distribuição por género, idade, habilitações e situação profissional corresponde 

sensivelmente a: 75% do género feminino, 25% do género masculino; 35% tem entre 50/60 

anos, 30% tem entre 40/50 anos, 25% tem entre 30/40 anos, 15% tem menos de 30 anos e 5% 

mais de 60 anos; 90% são Licenciados, 6% são Mestres, 4,5% são Bacharéis e 0,5% são 

Doutores; 75% são do Quadro de Escola, 21% são Contratados e 4% do Quadro de Zona 

Pedagógica. 

 

2.4 Pessoal não Docente 

O total de assistentes técnicos e operacionais cifra-se aproximadamente em cerca de 48 

(quarenta e oito). Este grupo tem-se revelado empenhado na qualidade do serviço, sendo um 

número muito reduzido face às necessidades existentes. Este aspeto, tem causado grandes 

constrangimentos ao bom funcionamento de alguns setores.  

Do total referido, quinze funcionários pertencem ao setor administrativo, existindo um técnico 

superior, uma psicóloga, duas técnicas do SASE, uma das quais trabalha noutra escola e trinta 

assistentes operacionais. 

Neste grupo predomina o género feminino sobre o masculino; o seu nível etário situa-se 

maioritariamente entre os 40 e os 60 anos; a maioria são do quadro. 
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3 MISSÃO 

Pretendo dar uma continuidade aos projetos desenvolvidos na escola, propor estratégias para a 

resolução de probemas detetados e comprometer-me a trabalhar em equipa, canalizando os 

esforços de todos para o bem da comunidade educativa que irei representar. Pretendo cumprir 

as funções de líder e gestor, sempre com empenho, sentido de responsabilidade, competência, 

profissionalismo, rigor e transparência, e liderar sem autoritarismo. Nunca esquecendo que na 

Escola fui e serei sempre, antes de tudo professor, lutarei pelos objetivos a que me proponho 

neste projeto, tendo sempre em conta os valores democráticos.  

Pretendo continuar a “promover o sucesso educativo numa escola de qualidade” e desse modo 

começar por manter e reforçar pontos fortes já existentes na escola, dos quais destaco: 

 Ambiente favorável ao trabalho em equipa e à partilha de experiências, documentos e 

materiais, gerador de um bom relacionamento interpessoal dos professores. 

 A disponibilidade, o empenho e a motivação do pessoal docente e não docente o que 

tem permitido dar resposta atempada às solicitações dos alunos e dos E. E.  

 Relacionamento interpessoal positivo entre alunos, docentes e assistentes operacionais, 

o que favorece a existência de um clima propício ao processo de ensino aprendizagem. 

 A grande abertura à comunidade e a dedicação e investimento da comunidade escolar. 

 A boa relação com as instituições da comunidade o que facilita o desenvolvimento de 

atividades de parceria, conducentes à melhoria do serviço educativo prestado.  

 Ofertas formativas diversificadas direcionadas para os interesses da população escolar 

(clubes, projetos, atividades extracurriculares, atividades de enriquecimento). 

 Aposta na utilização das tecnologias de informação e comunicação como recurso de 

gestão organizativa e como instrumento estruturador de aprendizagens. 

 A capacidade de autorregulação e de melhoria contínuas. 

Estes pontos fortes serão consolidados pelo desenvolvimento de práticas de articulação e de 

gestão curricular, ao nível dos conselhos de turma, dos grupos pedagógicos e da equipa de 

avaliação especializada (SPO e Educação Especial), pela diversificação de percursos 

formativos, pelo reforço da imagem positiva da escola e valorização desta instituição junto da 

comunidade, e ainda pela corresponsabilização dos pais e E. E, na participação da vida escolar, 

desempenho e sucesso dos seus educandos. 
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Irei ainda fazer o que for possível de modo a melhorar os pontos fracos, ou seja os problemas 

que considero mais pertinentes e urgentes de solucionar. Para tal, conto com o trabalho 

imprescindível de todos os membros da comunidade educativa. 

 

4 PROBLEMAS / CONSTRANGIMENTOS 

Para a identificação de problemas, definição de objetivos e estratégias tive em conta o Projeto 

Educativo da Escola, o Relatório Intermédio e final do Plano Anual de Atividades e sobretudo o 

Projeto de Autoavaliação da Escola. 

Após a análise cuidada destes documentos, e tendo conhecimento da realidade da escola em 

que há vários anos leciono, destaco como pontos fracos, e onde pretendo fazer a minha 

intervenção mais imediata, os seguintes: 

 Fraca articulação entre os diferentes departamentos curriculares. 

 Aumento da indisciplina, na escola. 

 Insufiência de pessoal não docente o que gera frequentemente a falta de vigilância e 

prestação de serviço nos pisos. 

 Carência de formação específica e orientada para as necessidades de pessoal não 

docente o que compromete o bom funcionamento de certos setores da escola. 

 Pouca consistência do processo de autoavaliação da escola o que ainda não permite o 

desenvolvimento de uma cultura e práticas de reflexão, com vista à realização de um 

balanço indutor de planos de ação e de melhoria sendo uma limitação de esforços de 

aperfeiçoamento. 

 Inexistência de sinalética de identificação dos vários setores, serviços e departamentos, 

existentes na escola, o que dificulta a sua localização, nomeadamente pelos alunos 

novos que chegam à escola, pais e encarregados de educação. 

Para além dos problemas que me proponho resolver tenho ainda plena consciência de um forte 

constrangimento, a atual sobrelotação da escola, que pode ameaçar o cumprimento de alguns 

objetivos e projetos, nomeadamente a prática de planos de melhoria implementados pelos 

grupos disciplinares, considerando a escassez dos espaços, com consequências no regime de 

funcionamento da escola. 

De modo a operacionalizar o meu projeto de intervenção, tendo como base o Projeto Educativo, 

passo a explicitar o meu plano estratégico. 
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Após ter ponderado sobre os pontos fracos e fortes e identificado alguns problemas, comecei por 

traçar quatro grandes linhas orientadoras, pelas quais me vou reger, que não são mais do que 

“gémeas” das dimensões, constantes no Projeto Educativo da Escola, para que o meu projeto 

esteja o máximo possível em sintonia com ele. 

Em cada domínio de intervenção estabeleci objetivos e algumas estratégias, nomeadamente nos 

problemas que identifiquei como mais pertinentes, já citados no ponto anterior. 

 

5 LINHAS DE ORIENTAÇÃO / PLANO ESTRATÉGICO 

5.1 Promover uma educação, um ensino e uma aprendizagem de sucesso 

Domínio Objetivos / estratégias 

Oferta formativa 

 Caracterizar e acompanhar os percursos escolares dos alunos, em 

colaboração com os mesmos, Encarregados de Educação e SPO, 

numa perspetiva de encaminhamento, em função das aspirações e 

perfis individuais. 

 Manter a oferta formativa existente e promover a criação de outros 

cursos com base nas necessidades da comunidade educativa. 

 Proceder à divulgação da oferta educativa através de 

folhetos/cartazes promocionais. 

Ensino e 

aprendizagem 

 Reforçar a articulação entre os diferentes departamentos 

curriculares de modo a promover a interdisciplinaridade, 

nomeadamente através da realização de projetos, visitas de estudo 

e outras atividades letivas ou não letivas. De modo a valorizar a 

interdisciplinaridade, em virtude de ter sido apontada como ponto 

fraco na escola, todas as turmas poderiam ser levadas a participar 

na elaboração de um trabalho, sobre um tema comum proposto 

pelos departamentos, a ser apresentado numa semana, que 

poderia ser a semana da escola. Esta proposta deverá ser levada à 

consideração dos departamentos de modo a ponderarem a sua 

implementação. 
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 Privilegiar a componente experimental, garantindo o funcionamento 

das aulas práticas em espaços específicos, como os laboratórios. 

 Ajustar as planificações ao contexto de cada turma através da 

estruturação dos Projetos Curriculares de Turma (P.C.T.). 

Sucesso educativo 

/ Apoios e 

complementos 

educativos 

 Promover a qualidade do sucesso escolar procedendo a uma 

análise trimestral dos resultados escolares com identificação de 

pontos fortes e fracos do desempenho e definição de estratégias de 

resolução de problemas, com base nos seguintes itens: taxa de 

insucesso e causas geradoras deste, medidas educativas em 

curso, risco de retenção e abandono, qualidade do sucesso, 

medidas a implementar. 

 Diminuir as taxas de insucesso, e o desvio entre a classificação 

interna da frequência e a classificação obtida nos exames, em 

disciplinas de exame nacional, proporcionando a implementação e 

a concretização efetiva de planos de melhoria que possam vir a ser 

apresentados pelos grupos disciplinares. Neste contexto, deve ser 

repensada a utilização da sala 6.1 apenas para apoios das 

disciplinas com exame nacional. 

 Garantir apoio pedagógico aos alunos com mais dificuldades, em 

horário compatível com o horário da turma. 

 Valorizar a excelência dos resultados obtidos pelos alunos e o 

mérito destes promovendo anualmente a cerimónia da entrega dos 

Diplomas, no início do ano letivo, projetando esta a toda a 

Comunidade. 

 Promover em termos pedagógicos e didáticos, a melhoria das 

condições de inclusão e sucesso educativo dos alunos com 

necessidades educativas especiais, concretizando os Planos de 

Apoio Individualizado em articulação com o SPO, a Educação 

Especial, os Conselhos de Turma e os Encarregados de Educação. 

 Garantir um acompanhamento específico da situação escolar de 
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alguns alunos considerados de risco no que respeita à continuação 

do seu percurso escolar apoiando e reforçando o programa de 

tutorias já implementado. 

 Valorizar o papel da Língua Portuguesa como matriz de identidade 

e meio comunicacional. 

 

5.2 Proporcionar um bom clima e um bom ambiente educativo na Escola 

Domínio Objetivos / estratégias 

Trabalho 

cooperativo e 

lideranças 

intermédias 

 Fomentar um trabalho coeso, ao nível da direção. Valorizar o perfil 

de uma equipa de trabalho de modo a ter uma liderança forte, 

respeitada e reconhecida na escola. Deste modo a minha escolha 

será a de uma equipa de trabalho motivada, empreendedora, com 

espírito de trabalho de grupo, com conhecimento da realidade da 

escola, e capacidade de comunicação, e de relacionamento 

interpessoal. 

 Otimizar o desempenho das funções de coordenação ao nível das 

estruturas intermédias começando por constituir equipas coesas e 

responsáveis de modo que estas assegurem a concretização do 

Projeto Educativo, em articulação com a direção. 

 Apostar e acreditar no trabalho em equipa, motivar, e envolver toda 

a comunidade educativa na vida da escola, fomentando a 

participação ativa, responsável e cooperante de todos os elementos 

da comunidade. 

 Promover uma cultura profissional e uma forma de trabalhar em 

colaboração, incutindo estes princípios nas reuniões de pessoal 

docente e não docente. 

 Implicar os professores, alunos e comunidade escolar nas tomadas 

de decisão, de forma a estarem mais envolvidos e aceitarem melhor 

as reformas, quando estas tenham como finalidade a melhoria dos 
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resultados escolares dos alunos. 

 Consciencializar os alunos para os seus deveres, os seus direitos e 

responsabilidades. Este objetivo deve ser conseguido através de 

ações de sensibilização e da realização de reuniões trimestrais 

entre os delegados de turma, Associação de Estudantes, 

Associação de Pais e a Direção. 

 Combater os comportamentos incorretos, responsabilizando os 

alunos mais problemáticos pelas atitudes desadequadas, Para o 

efeito será criado um gabinete/equipa disciplinar com a finalidade 

de elaborar um regulamento para prevenir, combater e solucionar 

situações de indisciplina na escola. 

 Garantir a não utilização de telemóveis dentro das salas de aula, os 

quais geram sistematicamente falta de concentração dos alunos, e 

situações de indisciplina. Para que isto se concretize, serão 

colocados dentro da sala de aula, mini-cacifos com divisórias, onde 

cada aluno possa depositar o seu telemóvel desligado, quando 

entra na sala de aula. 

 Colaborar, acompanhar e apoiar os docentes e não docentes nos 

momentos mais difíceis. 

 Criar condições favoráveis e um bom ambiente de trabalho para 

que a comunidade educativa se sinta motivada e venha para a 

Escola com prazer. 

 Promover o convívio informal entre pessoal docente e não docente, 

organizando sempre que possível alguns eventos culturais/lúdicos e 

anualmente uma confraternização, numa festa de escola, incluindo 

nesta, a presença e homenagem de pessoal aposentado. 
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Prevenção e 

segurança 

 Salvaguardar as condições de segurança estrutural e de utilização 

no interior do recinto escolar e preservar as condições de 

segurança física e moral de todos os membros da Comunidade 

Educativa. 

 Operacionalizar o plano de segurança, realizando vistorias às 

instalações da escola, garantir as condições de segurança na 

utilização dos espaços, com particular incidência nos acessos, 

saídas de emergência e equipamentos contra incêndio. 

 Manter operacional o Plano de Segurança contra Riscos de 

Incêndio e o Plano de Emergência, de forma a responder a 

situações de risco ou pânico. 

 Informar os membros da comunidade escolar sobre procedimentos 

a adotar em situações de emergência. 

 Realizar pelo menos um simulacro em cada ano letivo. 

 Promover ações de formação sobre segurança para toda a 

comunidade educativa. 

 Prevenir a violência escolar em conjugação com a PSP  Escola 

Segura, através da concretização de medidas dissuasoras, 

corretivas e sancionatórias. 

Comunidade 

 Preparar e sensibilizar os alunos para a sua integração no 

mercado de trabalho. Assim, devem ser estabelecidas  parcerias 

com empresas, tornando viável a realização de estágios 

profissionalizantes, visando a integração dos alunos na vida ativa. 

 

 

 

 

 



16 

Escola Secundária Ferreira Dias, Agualva  Sintra   Projeto de Intervenção 
António Tomaz Marques 

 

5.3 Promover o envolvimento da Comunidade Educativa na vida da Escola 

Domínio Objetivos / estratégias 

Projetos e 

atividades de 

desenvolvimento 

educativo 

 Fomentar o envolvimento dos alunos nos diferentes projetos, 

núcleos e clubes já existentes na escola. 

 Estimular a criação de novos projetos e atividades que projetem a 

imagem da escola, quer a nível local, nacional ou mesmo 

internacional, como por exemplo, no caso da participação de alunos 

em Olímpiadas criando dispositivos de apoio e preparação a esses 

alunos (bolsa de professores das diferentes disciplinas envolvidas). 

Formação 

 Dinamizar ações de informação, sensibilização e formação sobre 

temas considerados pertinentes. 

 Promover debates sobre os documentos orientadores da escola. 

 Realizar reuniões periódicas com o pessoal não docente para aferir 

e uniformizar critérios de atuação. 

 Elaborar um Plano Interno de Formação, para pessoal docente e 

não docente, tendo em consideração as necessidades e 

expectativas das diferentes estruturas, com recurso à NOVAFOCO 

para a sua implementação, enquanto entidade acreditada e sediada 

na escola. 

 Estimular a partilha de materiais, experiências e valorização 

profissional incrementando práticas de formação no seio das 

estruturas. 

Comunicação e 

informação 

 Facilitar a localização de todos os espaços existentes na escola, a 

todos os elementos desta e da comunidade, através da 

concretização de um projeto de sinalética de identificação dos 

vários setores, serviços e departamentos, existentes na escola. 

 Assegurar a gestão da divulgação dos documentos estruturantes, 

legislação e qualquer documentação relevante para a comunidade 
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escolar, mantendo para o efeito, o Gabinete de Comunicação, já 

existente. 

 Dar a conhecer, sistematicamente à comunidade, todas as 

atividades, projetos e eventos realizadas e/ou a realizar, utilizando 

para o efeito, a página Web, que pretendo otimizar, de modo a que 

tenha uma maior visibilidade de projeção da imagem da escola. 

 Calendarizar todas as reuniões e atividades regulares no início do 

ano lectivo. 

 Melhorar a comunicação com os encarregados de educação, com 

recursos às novas tecnologias. 

 

5.4 Promover uma organização estrutural e uma gestão eficaz, na Escola 

Domínio Objetivos / estratégias 

Instalações/espaços 

e equipamentos 

educativos 

 Otimizar os espaços existentes numa ótica de reorganização 

funcional, de acordo com as funcionalidades pretendidas para o 

espaço escolar. 

 Otimizar a chamada de assistentes operacionais às salas de aula 

sempre que solicitados pelos docentes. Neste sentido irei estudar a 

viabilização de um projeto de instalação de campainhas de 

chamada dentro das salas de aula. 

 Reforçar a humanização dos espaços de modo a criar uma maior 

empatia e sensação de bem estar para a comunidade que os utiliza. 

 Intervir do modo mais rápido possível em situações de degradação 

de espaços e equipamentos educativos. 

 Auscultar todos os grupos disciplinares de modo a fazer um 

levantamento de necessidades prioritárias e satisfazê-las na medida 

do possível. 
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Recursos humanos 

 Dotar a escola de maior número de assistentes operacionais e 

técnicos, em virtude da sua dimensão e horário de funcionamento, 

quer pela sensibilização da tutela para a sua dotação, quer pela 

contratualização de Programas Ocupacionais com o IEFP. 

Recursos 

Informáticos e 

Multimédia 

 Gerir de um modo mais económico e viável os materiais 

disponibilizados pelo professor para os seus alunos utilizando para 

esse fim, mais regularmente a plataforma Moodle. 

 Facilitar a utilização de materiais em suporte informático em todas 

as salas, de modo a tornar as aulas mais apelativas, recorrendo à 

utilização de computadores e projetores. De modo a concretizar 

este objetivo, irei completar a instalação dos projetores em falta, 

nas salas de aula. 

Recursos 

financeiros 

 Racionalizar os recursos financeiros de acordo com as linhas 

orientadoras do Conselho Geral, gerindo o orçamento, com rigor. 

 Angariar e gerar recursos financeiros próprios procurando manter a 

ligação a empresas que utilizem as instalações com contrapartidas 

financeiras. 

 Procurar diversificar fontes de financiamento, recorrendo à 

apresentação de projetos financiados e ao estabelecimento de 

protocolos e parcerias com entidades exteriores à Escola. 

Avaliação 

 Assegurar a avaliação da escola consolidando o Projeto de 

Autoavaliação desta como um processo que permite fazer uma 

amostragem da realidade do seu funcionamento e identificar deste 

modo pontos fracos a melhorar. Só deste modo será possível 

melhorar os níveis de eficácia e eficiência do desempenho de todos 

os atores da comunidade escolar e reforçar a autoestima da escola 

como Instituição. Neste sentido, toda a comunidade educativa deve 

ser sensibilizada para participar na autoavaliação da escola para 

que esta possa ser mais credível. 
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 Assegurar a avaliação do desempenho do pessoal docente e não 

docente, de acordo com os mecanismos e instrumentos definidos 

na Lei e no RIE, sob coordenação e supervisão das estruturas e 

órgãos responsáveis. 
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6 PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Não consigo programar de imediato todas e quaisquer atividades propostas neste projeto de 

intervenção. Pelo conhecimento da realidade da escola, e pela experiência do trabalho que nesta 

desenvolvi ao longo dos últimos anos como coordenador de estruturas pedagógicas, só consigo 

antever neste momento com alguma certeza a programação de algumas atividades. Deste 

modo, apresento apenas uma programação, a longo prazo, das atividades que considero mais 

pertinentes e relevantes para o bom funcionamento da escola, a realizar ao longo dos quatro 

anos de mandato. 

Atividades Programação 

Atualização do Projeto Educativo. 
 Aprovação pelo Conselho Geral no 1º trimestre de 

2014. 

Restruturar/atualizar o Regulamento 

Interno. 

 Aprovação pelo Conselho Geral no 2º trimestre de 

2014 e sempre que tenha de ser atualizado por 

imperativo de alterações normativas. 

Planos de melhoria das estruturas de 

orientação educativa. 

 Apresentação dos planos, pelos responsáveis dos 

Grupos Disciplinares, até 15 de setembro de cada 

ano lectivo. 

 Avaliação dos planos pelos responsáveis no final 

do ano letivo. 

Criação e dinamização de um 

Gabinete/Equipa Disciplinar. 

 A começar no início do 1º período de 2013/14, o 

qual deverá ser mantido até final do mandato. 

Implementação de um Plano de 

Formação 
 A apresentar no início de cada ano civil. 

Melhoria em 5% dos resultados 

globais dos alunos 
 Até final do ano letivo de 2013/14. 

Melhoria dos espaços escolares. 
 A desenvolver desde o início até ao final do 

mandato. 
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7 CONCLUSÃO 

Como gestor e líder dinamizador de equipas, tudo farei para promover o sucesso educativo 

numa escola de qualidade, mostrando sempre a imagem de uma escola de referência, rumo à 

excelência.  

Junto com a comunidade Escolar, somarei os esforços de todos de modo a que este projeto de 

intervenção seja concretizado com sucesso. Só poderei ser um bom líder e a pedra angular 

duma instituição como esta se conseguir a coesão entre todas as estruturas/equipas de trabalho, 

de modo que todos contribuam para alcançar as mesmas finalidades, evitando sempre 

divergências e conflitos. 

Este será sempre um trabalho inacabado e imperfeito, pois é apenas um projeto de boas 

intenções que pode vir a ser acrescentado com muitas outras, ao longo do mandato, é apenas o 

início de um percurso de quatro anos, digamos que, uma base de trabalho, para um grande 

trabalho que pretendo fazer e para o qual, apesar de algumas incertezas e da responsabilidade 

acrescida, me sinto motivado e capacitado. 

Este é um projeto simples, com alterações práticas, que por não serem apenas utópicas, 

considero poderem vir a ser exequíveis de modo a contribuir para a melhoria do funcionamento 

da escola. 

Tentarei, fazer a escalada da montanha de problemas para resolver, de degrau em degrau, à 

medida do possível, tendo consciência de que por vezes tenho que parar num degrau à espera 

de poder subir o seguinte, pois muitas vezes não basta a boa vontade, temos que ter em conta 

os fatores orçamentais que podem vir a ser um constrangimento na viabilização do projeto. 

 


