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“Educar é crescer. E crescer é viver. 
Educação é, assim, vida no sentido mais 

autêntico da palavra.”  

Anísio Teixeira 
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1. PREÂMBULO 

 

“Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. 

Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do 

voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu 
dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um 

dono. Deixaram de ser pássaros. Porque a essência dos pássaros é o voo. 

Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são 

pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar 

o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos 

pássaros. O voo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado.” 

Rubem Alves 

 

 

 

 “É da especial responsabilidade do Estado promover a democratização do ensino, 

garantindo o direito a uma justa e efetiva igualdade de oportunidades no acesso e sucesso 

escolares” (Lei de Bases do Sistema Educativo, Lei 46/86, de 14 de outubro, artigo 2º, ponto 2). 

 

 

No âmbito do procedimento concursal prévio à eleição do Diretor, aberto pelo aviso nº 

1680/2017, publicado no Diário da República, II Série, nº 32, de 14 de fevereiro de 2017, venho 

apresentar a minha candidatura ao lugar de Diretora da Escola Secundária Ferreira Dias, Agualva - 

Sintra, consubstanciada no meu projeto de Intervenção e acompanhada dos demais documentos, 

conforme o previsto pelos artigos 21º e 22º do Decreto-Lei 137/2012, de 2 de julho. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

"A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o 
mundo"  

Nelson Mandela 

 

A escola enquanto organização tem de se adaptar à mudança, garantindo que é capaz de 

desenvolver processos e relações que ajudem a produzir os resultados desejáveis no sentido de 

uma melhoria contínua.  

Encontramo-nos num século de profundas transformações onde as economias passam a 

ser globais. As novas tecnologias alteram o quotidiano do mundo moderno. A Internet tornou-se a 

ferramenta da comunicação com capacidades incalculáveis. A Internet entrou nas escolas e a 

imagem do professor como alguém que apenas “dá” aulas pertence já ao passado.  

O professor reflete, orienta, acompanha, facilita e promove ações de forma a contribuir 

para o desenvolvimento integral da sociedade e dos alunos, futuros cidadãos no seu processo de 

construção que se deseja responsável e sucessivamente mais autónomo.  

A diversidade curricular, que imprimi à minha vida profissional, tanto no exercício de 

cargos dirigentes, bem como na formação acrescida, que sempre procurei, como seja a formação 

em Estudos Superiores Especializados em Administração Escolar e pós-graduação em Comunicação 

Educacional Multimédia, são importantes fatores de motivação para esta candidatura. 

A Escola Ferreira Dias, há muitos anos atrás, era considerada uma escola de referência, 

onde os alunos se orgulhavam de pertencer e os professores se empenhavam de livre vontade nas 

mais variadas atividades e projetos. Ultimamente tenho assistido a uma decadência, quer a nível 

de valores, quer de prestígio e mesmo de sucesso escolar. 

O Ranking das escolas portuguesas de 2016 posiciona a escola Ferreira Dias em 435º lugar, 

num total de 626 escolas, ou seja, muito abaixo da média das escolas.  

O objetivo principal da minha candidatura é trazer novamente a escola Ferreira Dias aos 

lugares cimeiros, aos lugares de prestígio, transformá-la novamente numa escola de referência, 

desejada e escolhida pelos alunos, lugar onde “… a educação é assumida como um serviço público 

universal sendo estabelecida como missão do governo a substituição da facilidade pelo esforço, 

do dirigismo pedagógico pelo rigor científico, da indisciplina pela disciplina, do centralismo pela 

autonomia.” 1  

 

                                                           
1 Dec. Lei nº137/2012 de 2 julho 
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3. CARATERIZAÇÃO DA ESCOLA 

 

“É no problema da educação que assenta o grande segredo do 
aperfeiçoamento da humanidade.” 

Immanuel Kant 

 

“A Escola Secundária de Ferreira Dias situa-se no concelho de Sintra, na União de 

Freguesias de Agualva e Mira-Sintra. Criada em 1959, como Escola Industrial e Comercial de 

Sintra, vê inaugurado o atual edifício em 1960. A sua requalificação, prevista no âmbito do 

Programa de Modernização das Escolas Secundárias, foi adiada. No ano letivo de 2014-2015, a 

Escola é frequentada por um total de 1927 alunos. Em regime diurno, existem 561 alunos no 3.º 

ciclo do ensino básico (20 turmas); 881 nos cursos científico-humanísticos (34 turmas); e 280 nos 

cursos profissionais (14 turmas). Em regime noturno, 179 alunos frequentam os cursos científico-

humanísticos (cinco turmas) e 26 o curso de educação e formação de adultos (uma turma). A 

Escola tem ainda um polo de ensino no estabelecimento prisional da Carregueira onde são 

oferecidos o ensino recorrente por módulos e cursos de educação e formação de adultos a 38 

formandos. Relativamente à ação social escolar, verifica-se que 75% dos alunos não beneficiam de 

auxílios económicos. No que respeita às tecnologias de informação e comunicação, 74% dos do 

ensino básico e 67% dos do secundário possuem computador e internet. Em relação à diversidade 

linguística e cultural, 287 alunos (15%) são estrangeiros, oriundos de 24 países diferentes, em que 

Cabo Verde, Angola e Guiné-Bissau assumem maior preponderância. Atendendo às habilitações 

académicas dos pais e das mães, dos alunos do ensino básico e do ensino secundário, observa-se 

que 38% e 37%, respetivamente, possuem formação secundária e superior. No que se refere às 

atividades profissionais que desenvolvem, 25,9% e 23,6%, respetivamente, desempenham funções 

de nível superior e intermédio. Quanto ao corpo docente, este é constituído por 150 professores, 

dos quais 116 pertencem ao quadro de Escola (77%) e 34 são contratados. Verifica-se um claro 

predomínio dos que apresentam 20 e mais anos de serviço (66%), evidenciando uma considerável 

experiência profissional. O pessoal não docente perfaz 39 trabalhadores, sendo 24 assistentes 

operacionais, um encarregado operacional, 12 assistentes técnicos, um coordenador técnico e 

uma técnica superior (psicóloga). Acrescem 14 trabalhadores colocados ao abrigo do contrato 

emprego-inserção do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.. Presta, igualmente, 

serviço um elemento da Segurança Escolar do Ministério da Educação e Ciência.”2 

 

                                                           
2 Retirado do Relatório de Avaliação Externa da Escola, datado de 23-02-2015 
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4. METAS E GRANDES LINHAS DE ORIENTAÇÃO DA AÇÃO 

 

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a 
sua própria produção ou a sua construção.”  

Paulo Freire 
 

Portugal assumiu compromissos internacionais de convergência relativamente a políticas 
de educação, cujos princípios e metas foram definidos nos seguintes documentos: 

• Quadro Estratégico EF2020 da EU 

• Projeto Metas Educativas 2021da OEI. 

No primeiro documento, foram definidos, a nível da UE, objetivos a atingir até 2020 e 
que visam essencialmente não só proporcionar um ensino de melhor qualidade e eficácia, como 
também incentivar a aprendizagem ao longo da vida, bem como a mobilidade. 

No segundo documento, foram definidos objetivos a atingir até 2021 e constitui um 
compromisso solidário, firmado na convicção de que a educação é a estratégia fundamental para 
fazer avançar o direito à igualdade de oportunidades, a coesão e a inclusão social de todos os 
cidadãos, tendo um papel fundamental no desenvolvimento social e económico de cada um dos 
países. 

“A melhor educação é a que se desenvolve como construtora de postura no mundo. Hoje 
mais do que nunca a escola deve preparar para o imprevisto, o novo, a complexidade e, 
sobretudo, desenvolver em cada indivíduo a vontade, a capacidade e o conhecimento que lhe 
permitirá aprender ao longo da vida. Aquele que reconhece o valor da educação estuda sempre e 
quer sempre aprender mais.” 3 

 

Áreas Metas Específicas Indicadores Objeto Quantificado 
 

1 
 
 
 

Área 
Pedagógica 

Melhorar o Desempenho 
Académico 

Percentagem de 
aprovações 

Melhorar os resultados 
obtidos no ano transato 

2 
Posição da Escola no 
Ranking Nacional 

Melhorar os resultados 
obtidos no ano transato 

3 
Percentagem de 
abandono escolar 

Melhorar os resultados 
obtidos no ano transato 

4 Reduzir a Indisciplina Nº de Ocorrências 
Disciplinares 

Melhorar os resultados 
obtidos no ano transato 

5 
 
 
 
 
Área Cultural 

Promover o Bem-estar 
na Escola Inquéritos de satisfação Melhorar os resultados 

obtidos no ano transato 

6 

Melhorar e facilitar as 
condições de trabalho 
do pessoal docente e 
não docente. 

Inquéritos de satisfação Melhorar os resultados 
obtidos no ano transato 

7 
Melhorar a Visibilidade 
da Escola no Meio 
Envolvente 

Nº de visitas à página da 
Escola e Inquéritos 

Melhorar os resultados 
obtidos no ano transato. 

                                                           
3 Retirado do documento elaborado pelo grupo de trabalho criado nos termos do despacho nº 9311/2016, de 21 de 

julho – Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória 
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8 

 
Área 

Administrativa 

Dotar a Escola de 
Pessoal não Docente 
adequado ao número de 
Alunos 

Relação entre a 
totalidade de Alunos e a 
totalidade de Pessoal 
não Docente  

Terminar o mandato 
com um resultado mais 
favorável do que o do 
início do mandato. 

9 
Área 

Financeira 
Aplicação das verbas nas 
situações mais 
necessárias. 

Inquérito de satisfação. 
Melhorar os resultados 
obtidos no ano transato. 

10 
Área 

Patrimonial 
Requalificar as 
instalações escolares. 

Inquéritos de satisfação 
face às melhorias. 

Melhorar os resultados 
obtidos no ano transato. 

 

 

 

5. DEFINIÇÃO DA MISSÃO/VISÃO 
 

“O principal objetivo da Educação é criar pessoas capazes de fazer coisas 
novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram.”  

Jean Piaget 

 

A principal missão é educar/formar pessoas e cidadãos cada vez mais dotados de 

melhores qualidades, de forma a construir uma sociedade futura mais harmoniosa, justa e 

democrática. 

Assim, entendo propor estratégias para a resolução dos problemas identificados, 

promovendo uma educação de qualidade que leve ao sucesso das aprendizagens. 

Transformar a escola numa referência para a localidade, incentivando a cooperação com 

as entidades locais e a população em geral, tendo em vista o desenvolvimento sociocultural da 

comunidade. 

O líder formal, neste caso o diretor, cargo a que me candidato, terá de ter uma visão que 

facilite a criação de uma cultura onde cada aluno seja encorajado na obtenção do sucesso, se 

promovam valores de equidade e se valorize a cooperação e colaboração de todos os 

intervenientes no processo educativo.  

 É esta a visão que tenho para a escola: uma visão capaz de criar consenso de ideias, 

modelá-las, ajudando a sua integração no quotidiano organizacional e, simultaneamente, criar 

compromissos partilhados responsabilizando todos os atores educativos. 

Tendo como base o regime jurídico de autonomia, administração e gestão dos 

estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário e as linhas 

orientadoras definidas pelo Conselho Geral (CG) e pelo Conselho Pedagógico (CP), compete ao 
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diretor concretizar/dar prosseguimento às atividades que dão uma missão à comunidade escolar e 

que têm por origem as boas práticas pedagógicas. 

Este Projeto de Intervenção pretende espelhar a minha forma de VER/analisar a escola no 

próximo quadriénio, com o objetivo de garantir a realização da visão como estratégia de 

cumprimento da missão organizacional a que me proponho.  

Assim, nos próximos quatro anos, desejo uma organização unida em torno das metas e 

objetivos a alcançar, empenhada, coletiva e individualmente, em atingi-los, contribuindo com o 

seu trabalho, para criar uma geração de jovens adultos íntegros e conscientes.  

 

 

6. IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS 
 

“O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que 
fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal 
acontecer"  

Albert Einstein 
 

Para a identificação dos problemas, recorri aos documentos que se encontram na página 

eletrónica da escola e são orientadores da sua dinâmica, a saber: 

• Projeto Educativo da Escola (PEE)  

• Relatório do Plano Anual de Atividades (RPAA)   

• Projeto de Autoavaliação da Escola (PAE) 

• Relatório de Avaliação Externa da escola de 23 de fevereiro de 2015 (RAE) 

• Comissão de Avaliação Interna (CAI) 

• Regulamento Interno (RI) 

 

Após a análise cuidada destes documentos, e através do conhecimento da realidade da 

escola, adquirido durante os diversos períodos em que nela lecionei, destaco como problemas 

principais, e onde pretendo fazer a minha intervenção mais imediata, os seguintes:  

 Resultados Escolares 

 Clima de Escola e Interação com o Exterior 

 Visibilidade da Escola no meio envolvente 

 Falta de pessoal não docente 
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 Falta de dotação para obras prementes de requalificação 

 Estado das Instalações/Espaços/Equipamentos Educativos 

 

 

7. PLANO ESTRATÉGICO DE INTERVENÇÃO 

 

“A tarefa do professor é preparar motivações para atividades culturais, 
num ambiente previamente organizado, e depois se abster de interferir” 

Maria Montessori 

 

A Educação em Portugal assenta sobre princípios constitucionais fundamentais, tais como, 

o direito à educação e a democratização do ensino.  

As escolas têm, por obrigação, o cumprimento desses princípios, tendo em conta a Lei de 

Bases do Sistema Educativo. À Direção Escolar cabe o papel das constantes reflexões sobre o 

planeamento das suas atividades letivas e não letivas, que proporcionem o nível de resposta que a 

sociedade exige. 

Deste modo, há que colocar a ênfase num conjunto de objetivos e de estratégias, que 

integrem as grandes prioridades nacionais e simultaneamente respondam a necessidades 

específicas da comunidade local. 

A definição dessas linhas prioritárias de ação deve ter em consideração o meio físico e a 

caraterização socioeconómica da comunidade educativa, a defesa do conceito de escola inclusiva, 

a necessidade do reforço da importância da qualificação escolar, a consolidação das condições de 

acesso a novas oportunidades de qualificação e os novos desafios da sociedade tecnológica.  

Assim, face aos problemas identificados na Escola e à necessidade de promover planos de 

melhoria, proponho-me implementar várias atividades e estratégias de intervenção, levando em 

conta que a autonomia da escola se exerce através de competências próprias em vários domínios, 

como a gestão do currículo, programas e atividades de complemento curricular, na orientação e 

acompanhamento de alunos, na gestão de espaços e tempos de atividades educativas, na gestão e 

formação do pessoal docente, técnicos e operacionais, na gestão de apoios educativos, de 

instalações e equipamentos e, bem assim, na gestão administrativa e financeira. (…) Com tudo 

isto é necessário considerar os respetivos objetivos/atividades: 
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ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

Áreas Problemas Objetivos Estratégias Atividades Recursos 

P
e
d
ag

óg
ic

a 

Resultados 
Escolares 

Melhorar o 
desempenho 
académico (o 
sucesso e a 

qualidade do 
sucesso) 

• Analisar os resultados obtidos para 
definir os resultados desejados; 

• Aplicar ferramentas de avaliação: 
diagnóstica, formativa e sumativa;  

• Valorizar o empenho e a participação; 
• Respeitar a continuidade pedagógica 

(nos casos em que funciona bem); 
• Reflexão sobre os dados recolhidos; 
• Aplicar os programas de apoio e das 

tutorias; 
• Apoio eficaz à melhoria das disciplinas 

mais deficitárias; 
• Reforço das coadjuvâncias; 
• Apoio aos alunos na preparação de 

exames. 

• Fazer a avaliação 
diagnóstica; 

• Recorrer ao apoio da 
Educação Especial e ao 
Serviço de Psicologia e 
Orientação (SPO); 

• Observação das atitudes na 
sala de aula. 

• Conselho Geral 
• Conselho 

Pedagógico 
• Direção 
• CAI 
• Coordenadores de 

Departamento 
• Grupos Disciplinares 
• Coordenadores de 

Tutorias 
• Associação de Pais e 

Encarregados de 
Educação 

• Educação Especial 
• SPO 

Fomentar a 
melhoria das 

práticas letivas 
recorrendo a novos 

instrumentos 
tecnológicos 

• Refletir sobre as práticas letivas em 
articulação curricular horizontal e 
vertical; 

• Valorizar os cursos regulares, 
profissionais e outros;  

• Privilegiar a componente 
experimental, garantindo o 
funcionamento das aulas práticas em 
espaços próprios;  

• Consolidar/Criar parcerias com 
entidades que garantam os estágios 
dos cursos profissionais;  

• Fazer trabalho colaborativo 
nos grupos 
(inovação/tecnologia), 
partilha de conhecimentos 
perante as formações e 
experiências dos docentes 
nas diversas áreas; 

• Planificar a sequencialidade 
das diversas atividades; 

• Conselho Geral 
• Conselho 

Pedagógico 
• Direção 
• Coordenadores de 

Departamento 
• Grupos Disciplinares 
• Alunos 
• Associações de Pais 

e Encarregados de 
Educação 

• Educação Especial 
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Áreas Problemas Objetivos Estratégias Atividades Recursos 

P
e
d
ag

óg
ic

a 
(c

on
ti

nu
aç

ão
) 

Resultados 
Escolares 
 
(continuação) 

Fomentar a 
melhoria das 

práticas letivas 
recorrendo a novos 

instrumentos 
tecnológicos 

 
(continuação) 

• Promoção de visitas de contacto com o 
mundo do trabalho;  

• Reduzir a dimensão das turmas; 
• Recorrer a novos instrumentos 

tecnológicos. 

• Desenvolver parcerias 
pedagógicas com docentes e 
entidades externas; 

• Criar, por grupo, Portefólios 
de boas práticas; 

• Fazer testes de orientação 
profissional; 

• Implementar atividades 
enquadradas aos diferentes 
cursos;  

• Participação dos alunos em 
entidades locais/ parcerias 
para identificação/ 
confirmação das suas áreas 
de trabalho. 

• SPO 
• Entidades locais 

Reduzir a 
indisciplina 

• Diversificar a oferta curricular e os 
percursos formativos; 

• Analisar os resultados do GIAA e 
identificar as situações de indisciplina; 

• Valorizar os projetos de complemento 
curricular das diferentes áreas 
existentes na Escola;  

• Responsabilizar/Sensibilizar os alunos 
mais problemáticos;  

• Promover os comportamentos cívicos; 
• Atribuição de horas à Direção de 

Turma para trabalho com a turma; 
• Valorizar todas as áreas do 

conhecimento: cientificas, artísticas, 
linguísticas, desportivas ou outras. 

• Adaptar, na medida do 
possível, o currículo à região 
e às preferências dos alunos;  

• Atuar de imediato face a 
comportamentos 
disruptivos; 

• Oferecer Atividades 
extracurriculares de acordo 
com os gostos dos alunos e 
meios disponíveis na escola;  

• Realizar atividades de 
cidadania; 

• Conselho Geral 
• Conselho 

Pedagógico 
• Direção 
• Diretores de Durma 
• Docentes, 
• APEE e EE 
• Alunos 
• SPO 
• Educação Especial 
• GIAA 
• Instalações 

adequadas à 
realização dessas  
atividades  
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Áreas Problemas Objetivos Estratégias Atividades Recursos 

P
e
d
ag

óg
ic

a 
(c

on
ti

nu
aç

ão
) 

Resultados 
Escolares 
 
(continuação) 

Reduzir a 
indisciplina 

 
(continuação) 

• Fomentar o sentimento de pertença à 
escola;  

• Aumentar a intervenção dos alunos no 
seu processo de aprendizagem; 

• Sensibilizar os Encarregados de 
Educação sobre as atitudes do seu 
educando;  

• Reflexão sobre os dados recolhidos; 
• Sensibilizar os Pais e Alunos para o 

conhecimento do Regulamento Interno 
da Escola;  

• Uniformizar e articular os 
procedimentos disciplinares na escola. 

• Utilização da Biblioteca 
Escolar. 

• Participação nos diversos 
Projetos/Clubes/Núcleos/Of
icinas/Laboratórios da 
escola, Desporto Escolar, 
Promoção e Educação para a 
Saúde (PES), Rádio, 
ERASMUS, MUN e outros;  

• Realizar reuniões de 
delegados de turma entre si, 
com os seus diretores de 
turma e/ou Direção;  

• Criar um sistema de 
apresentação de 
ideias/sugestões.   

(Biblioteca, Clubes 
e outros) 

C
u
lt

u
ra

l Clima de 
Escola e 
Interação com 
o Exterior 
 

Promover o bem-
estar na Escola 

• Promover a participação dos alunos, 
professores, assistentes operacionais e 
encarregados de educação, na vida da 
Escola;  

• Monitorizar a qualidade do serviço do 
refeitório. 

• Integração dos novos colegas 
com a apresentação da 
Escola;  

• Caixa de apresentação de 
ideias/sugestões/ propostas 
de melhoria;  

• Inquéritos de satisfação; 
• Salientar os bons exemplos.  

Toda a comunidade 
educativa 

Melhorar o clima de 
escola 

• Estimular o diálogo entre os diversos 
interlocutores da Escola; 

• Promover o respeito e a tolerância 
entre todos; 

• Reforçar a divulgação das atividades a 
realizar na Escola; 

• Proporcionar momentos de 
diálogo informais; 

• Elaborar 
inquéritos/sugestões; 

• Atualizar a página da Escola; 

Toda a comunidade 
educativa 
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Áreas Problemas Objetivos Estratégias Atividades Recursos 

C
u
lt

u
ra

l 
(c

on
ti

nu
aç

ão
) 

Clima de 
Escola e 
Interação com 
o Exterior 
 
(continuação) 
 

 • Promover a comunicação/diálogo 
• Fomentar um bom ambiente de 

trabalho entre os docentes; 
• Fomentar a ideia de pertença; 
• Estimular a união em torno dos 

objetivos comuns. 

• Divulgar/Veicular a 
informação através do 
painel à porta da secretaria, 
do recurso ao correio 
eletrónico, outros. 

 

Melhorar e facilitar 
as condições de 

trabalho do pessoal 
docente e não 

docente 

• Levantamento de 
necessidades/prioridades. 

• Reforço/apoio na aquisição 
de equipamentos/materiais; 

• Reconhecer/valorizar o bom 
desempenho dos vários 
elementos da comunidade 
educativa (ex.: quadros de 
Mérito, Valor e Excelência); 

• Divulgar os Sucessos 
Escolares dos Alunos. 

• Conselho Geral 
• Conselho 

Pedagógico 
• Direção 
• APEE 
• Centro de Formação 

NOVAFOCO 
• Entidades Locais e  

Outros  

Visibilidade 
da Escola no 
Meio 
Envolvente  

  
Abrir a Escola à 

Comunidade 

• Incentivar uma maior participação da 
Comunidade nas atividades e projetos 
Escola; 

• Promover a criatividade e a inovação 
dos alunos e dos seus professores em 
novas ideias e projetos; 

• Aproximar a Escola do tecido 
empresarial local, estabelecendo 
protocolos; 

• Estimular o empreendedorismo. 
 

• Atividades de divulgação dos 
sucessos escolares;  

• Entrega de diplomas 
relativos aos quadros de 
mérito, assiduidade, valor e 
excelência; 

• Premiar as iniciativas dos 
alunos;  

• Divulgação interna das 
atividades das empresas 
locais. 

 

Toda a Comunidade 
educativa 
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Áreas Problemas Objetivos Estratégias Atividades Recursos 

C
u
lt

u
ra

l 
(c

on
ti

nu
aç

ão
) Visibilidade 

da Escola no 
Meio 
Envolvente 
 
(continuação) 

Divulgar 
externamente a 
Escola e o seu 
desempenho 

• Diversificar os meios de comunicação 
na divulgação das atividades da 
Escola;  

• Facilitar o acesso da comunidade 
escolar e educativa à informação 
sobre as atividades previstas e 
desenvolvida. 

• Atualização da página da 
Escola; jornais locais, 
outros. 

• Conselho Geral 
• Conselho 

Pedagógico 
• Direção 
• Equipa gestora da 

página da escola 
• Outros membros da 

Comunidade 
Educativa 

A
d
m

in
is

tr
at

iv
a 

Falta de 
Pessoal não 

Docente 

Sensibilizar a Tutela 
para a necessidade 

de dotação da 
escola com o 

número suficiente 
de operacionais e 

técnicos adequados 
à dimensão da 

escola 

• Contratar pessoas através do 
Ministério e através dos programas 
ocupacionais com o IEFP. 

• Contactar o MEC; 
• Contactar o IEFP; 
• Efetuar entrevistas de 

seleção. 

• MEC 
• IEFP 
• Conselho Geral 
• Direção  
• Outros 

Rentabilizar os 
recursos humanos 

em função das suas 
competências 

pessoais e 
profissionais. 

• Valorização das tarefas e atitudes do 
pessoal não docente para o 
desenvolvimento do processo 
educativo; 

• Otimizar os recursos da secretaria. 

• Organização da distribuição 
de serviço e dos horários de 
trabalho em função dos 
critérios definidos. 

• Direção 
• Chefes dos técnicos 

administrativos e 
operacionais 

• Outros 

F
in

an
ce

ir
a 

Falta de 
Dotação para 

Obras 
Prementes de 
Requalificaçã

o 

Racionalizar as 
despesas com a 

seleção criteriosa 
das situações 
prioritárias. 

• Identificação e enquadramento das 
necessidades e compromissos da Escola;  

• Seleção de acordo com prioridades;  
• Gerir os recursos financeiros em prol das 

aprendizagens e funcionamento da 
escola. 

• Auditoria das contas e 
procedimento desenvolvidos 
pela Escola;  

• Negociação das parcerias 
para a aquisição de 
material;  

• Levantamento e análise dos 
compromissos/despesas. 

• Direção, Chefe da 
Secretaria e outros 
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Áreas Problemas Objetivos Estratégias Atividades Recursos 

F
in

an
ce

ir
a 

(c
on

ti
nu

aç
ão

) 

Falta de 
Dotação para 

Obras 
Prementes de 
Requalificaçã

o 
 

(continuação) 

Aumento das 
Receitas Próprias 
 

• Criar atividades internas geradoras de 
recursos monetários, candidaturas a 
projetos financiados; 

• Realização de ações conjuntas com a 
comunidade, geradoras de benefícios 
para todas as partes;  

• Participação da comunidade empresarial 
na vida da Escola;  

• Envolvimento do Conselho Geral no 
estabelecimento de parcerias que 
permitam ampliar os recursos 
financeiros próprios.  

• Aproveitamento dos recursos 
internos para a realização 
de atividades inovadoras, 
promotoras de receitas para 
a Escola. 

• Conselho Geral 
• Direção 
• Coordenadores de 

Projetos  
• Docentes  
• Assistentes 

Operacionais  
• Entidades locais e  
• Outros 

P
at

ri
m

on
ia

l Estado das 
Instalações/Es

paços/ 
Equipamentos 

Educativos 
 

Requalificar as 
instalações/espaç
os/equipamentos 

educativos 

• Promoção de contactos para a resolução 
deste problema; 

• Arranjo dos principais espaços 
degradados;  

• Preservação e conservação dos espaços 
escolares;  

• Reapetrechamento de material e 
equipamentos didáticos, considerados 
importantes para a qualidade do ensino; 

• Contato com os responsáveis do MEC 
para a resolução/substituição dos 
equipamentos. 

•  Entrega ao ministério do 
Levantamento das 
necessidades;  

• Hierarquização das 
prioridades;  

• Recuperação dos espaços; 
• Garantir a limpeza e higiene 

dos espaços e equipamentos 
existentes na escola. 

• MEC 
• Conselho Geral 
• Direção  
• Responsáveis pelos 

setores escolares  
• Docentes  
• Assistentes 

Operacionais e 
Técnicos  

• APEE e AE 
• Câmara 
• Junta 
• Outros 
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P
at

ri
m

on
ia

l 
(c

on
ti

nu
aç

ão
) Estado das 

Instalações/Es
paços/ 

Equipamentos 
Educativos 

 
(continuação) 

Recuperar os 
espaços verdes da 

escola 

•  Solicitar o compromisso do MEC para a 
necessidade de Recuperação dos 
diversos espaços verdes da Escola. 

• Arranjo e manutenção dos 
diversos espaços verdes 
existentes na escola.  

• MEC 
• Conselho Geral 
• Conselho Pedagógico 
• Gabinete de Segurança 
• Direção 
• APEE 
• Alunos 
• Câmara Municipal 
• Entidades Locais  
• Outros 

 

 

Subjacente aos objetivos e atividades/estratégias de intervenção propostos, está o conceito de escola inclusiva, que tem de respeitar as 

diferenças pessoais e culturais e de exceder em muito a mera transmissão e aquisição de conhecimentos. O ideal de cidadão livre, reflexivo, 

tolerante, responsável e solidário deve nortear sempre os objetivos estratégicos da administração e gestão da nossa Escola. 

      
Áreas Problemas Objetivos Estratégias Atividades Recursos 
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8. PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

“A educação deve possibilitar ao corpo e à alma toda a perfeição 
e a beleza que podem ter.” 

Platão 
 

As atividades descritas vão ser realizadas durante todo o mandato, com o seu 

início previsto para o primeiro mês de exercício. 

 

 

9. DEFINIÇÃO DO PERFIL DA EQUIPA DE TRABALHO 

 

“"A educação é para a alma o que é a escultura para o bloco de 
mármore." 

Joseph Addison 

 

Para executar com êxito este projeto de intervenção, vou contar com o apoio 

de uma equipa dinâmica, arrojada, decidida, experiente, empenhada e conhecedora da 

escola. 

 

 

10. AVALIAÇÃO DO PLANO DE INTERVENÇÃO 
 

“A inteligência e o carácter é o objetivo da verdadeira 
educação.” 

Martin Luther King 

 

Prevê-se a avaliação anual do projeto de intervenção a partir de relatório 

elaborado para o efeito. Analisar-se-á a implementação do projeto e possíveis 

alterações em função de novos problemas e contingências que venham a surgir. 

No final do mandato será comparado, em sede própria, o nível de realização, 

com o proposto inicialmente, e retiradas as devidas conclusões. 

Assentará esse relatório em instrumentos diversificados de recolha de 

evidências: questionários, análise documental, contactos informais, observação direta e 

relatórios (de autoavaliação, avaliação externa e outros) sendo apresentado ao Conselho 

Geral e divulgado publicamente. 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

“A boa educação é moeda de ouro. Em toda a parte tem valor.” 
Padre Antônio Vieira 

 

Entendo que um cargo de direção é tão somente uma expressão visível das 

intenções de todos os órgãos estruturantes e de cada um dos seus intervenientes. 

Entendo também que as mudanças devem ser seguras, refletidas por todos a quem 

dizem respeito e aceites apenas quando significam melhorias evidentes. De resto, a 

escola é uma organização complexa que produz e reproduz sociedade e a sua qualidade 

depende, em grande medida, dos processos organizacionais que são desenvolvidos no 

seu interior e da cultura que nela predomina.  

 

 

12. CONCLUSÕES 

 

“Educação nunca foi despesa. Sempre foi investimento com 
retorno garantido.” 

Sir Arthur Lewis 

 

O êxito de qualquer organização depende muito da satisfação dos seus recursos 

humanos. Como tal, enquanto gestora e líder dinamizadora de equipas, tudo farei para 

estar atenta aos seus problemas e corresponder às suas expectativas, procurando criar 

uma escola motivadora, solidária, ativa e de excelência, elevando os níveis de 

desempenho, desenvolvendo uma cultura de qualidade, transformando-a numa escola 

de referência. 
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SIGLAS 

 

 

AE  - Associação de Estudantes 

APEE  - Associação de Pais e Encarregados de Educação 

CAI - Comissão de Avaliação Interna da escola 

CG  - Conselho Geral 

CP  - Conselho Pedagógico 

EE  - Encarregados de Educação 

ESFD  - Escola Secundária Ferreira Dias 

GIAA  - Gabinete de Integração e Apoio ao Aluno 

IEFP  - Instituto de Emprego e Formação Profissional 

MEC  - Ministério da Educação e Ciência 

MUN - Model United Nations 

PAE  - Projeto de Autoavaliação da Escola 

PEE   - Projeto Educativo da Escola 

PES - Promoção e Educação para a Saúde 

RAE  - Relatório de Avaliação Externa da escola de 23 de fevereiro de 2015 

RI  - Regulamento Interno 

RPAA   - Relatório do Plano Anual de Atividades 

SPO  - Serviço de Psicologia e Orientação 

 


