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PREÂMBULO 

 

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

Aviso n.º 4623/2017, publicado no Diário da República, II Série, n.º 83, de 28 de abril, 

venho apresentar a minha candidatura ao lugar de Diretor do Agrupamento de Escolas 

Professor Abel Salazar, consubstanciada no Projeto de Intervenção, conforme o 

previsto no Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de Julho. 

A presente candidatura alia a motivação de novos desafios (sempre que 

possível acompanhada pela procura de formação na área de administração e gestão 

escolar, conforme se pode comprovar pelo meu curriculum vitae) à dedicação da 

causa da Escola pública de qualidade. Uma Escola aprendente e reflexiva que se 

pensa no presente para se projetar no futuro. Uma Escola envolvida com a 

comunidade onde está inserida, numa atitude proativa.  

Não pretendo com esta candidatura criar uma rutura com o trabalho que tem 

vindo a ser desenvolvido desde 1998 e onde se têm destacado profissionais 

empenhados e dedicados a esta causa e que contribuíram, com elevado sentido de 

responsabilidade e de missão, para a construção deste agrupamento de escolas. 

Pretendo sim contribuir para a sua consolidação em consonância com determinados 

princípios orientadores e de onde destaco os seguintes: 

- Princípio humanista: defesa do respeito pela individualidade e opinião de cada 

um dos membros desta comunidade educativa.  

- Princípio da cooperação: defesa do trabalho cooperativo e de equipa entre as 

várias estruturas e setores da comunidade educativa. 

- Princípio pedagógico: defesa do primado das decisões pedagógicas face às 

administrativas. 

- Princípio da liderança partilhada: defesa do princípio da confiança nas 

diferentes equipas e consequente partilha de responsabilidades, onde cada um, 

consciente da sua função, assuma os compromissos necessários. 

Estou convicta que, a partir destes princípios orientadores, é possível continuar 

a pugnar por uma educação que vise a participação consciente e democrática dos 

nossos alunos proporcionando a formação de cidadãos responsáveis, criativos e 

tolerantes; uma educação que fomente a colaboração ativa de todos os elementos que 

constituem a comunidade educativa nas suas relações internas e externas; uma 

educação que promova o sucesso presente e futuro dos alunos; uma educação que 

promova neste agrupamento de escolas a inclusão e a integração dos alunos com 

necessidades educativas especiais; uma educação que promova e valorize fortemente 
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a qualidade, a organização, a eficácia e o rigor como formas de favorecer o sucesso 

educativo.  

Estou consciente que o desafio é hercúleo.  

A experiência adquirida no exercício de cargos de gestão escolar (referenciada 

no meu curriculum vitae) permite-me ter a consciência plena da complexidade das 

tarefas exigidas.  

Sei também que sustentarei a minha atuação nos princípios da legalidade, 

justiça e imparcialidade, competência, responsabilidade, proporcionalidade, 

transparência e boa-fé consignados no art.º 5.º do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de 

julho  

Este é o meu ideal de Escola e que me sinto conscientemente capaz de ajudar 

a consolidar. 

«A educação é o grande desafio e imperativa prioridade para a evolução social». 

                                                                                          Alexandre Herculano 
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I - Introdução 

 

      Este Projeto de Intervenção pretende constituir-se como uma base de trabalho 

para a implementação do Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Professor 

Abel Salazar, adiante designado AEPAS, pronto a receber o contributo de novas ideias 

e de novas estratégias.  

      Defendo que os momentos de revisão do Projeto Educativo sejam sempre 

precedidos de um processo alargado e participado entre todos os stakeholders, não 

descurando o potencial dos recursos humanos das escolas que constituem o AEPAS, 

bem como os desafios colocados pela Carta Educativa Municipal.  

 

II – Breve caracterização do Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar 
 
 

O Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar é constituído por seis 

unidades orgânicas, a saber: 

1. Escola EB 2,3 Abel Salazar – Ronfe (343638); 

2. Escola EB 1/JI de Ronfe – Ronfe (238090); 

3. Escola EB 1 de Ribeira – Brito (240989); 

4. Escola EB 1/JI de Casais – Brito (248447); 

5. Escola EB 1/JI de Poças – Airão Santa Maria (293830); 

6. Escola EB 1/JI de Roupeire – Airão São João (270246). 

Assim, integra para além da escola sede, onde funciona o 2.º e 3.º ciclos, mais 

cinco (5) escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, quatro (4) unidades escolares que 

integram o 1.º Ciclo do Ensino Básico e o Pré-escolar (EB1/JI) e uma (1) unidade que 

integra apenas o 1.º Ciclo do Ensino Básico (EB1). Trata-se de um Agrupamento 

grande, com uma enorme dispersão geográfica, que lhe empresta, igualmente, uma 

grande diversidade cultural. Serve uma população de cerca de 1205 alunos, 

provenientes das diferentes freguesias e localidades da zona oeste do Concelho, 

nomeadamente Ronfe, Vermil, Brito, Figueiredo, Oleiros, Leitões, Airão Santa Maria e 

Airão S. João, distribuídos pelos diferentes anos de escolaridade, do Pré-Escolar ao 

9.º ano de escolaridade, incluindo alunos dos percursos profissionalizantes, 

acompanhados por cerca de 112 professores e 57 funcionários (7 são Administrativos) 

que laboram nas diferentes escolas e jardins-de-infância do Agrupamento. 

A Escola Sede, onde funciona o 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e o Curso de 

Formação Vocacional Secundário, situa-se na rua 13 de Maio da Vila de Ronfe, do 

concelho de Guimarães, distando cerca de 10 km da sede do Município, ocupa um 
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espaço físico apreciável com boa localização e exposição solar, proporcionando 

amplos recreios, que se deseja possam vir a contemplar zonas verdes, tão essenciais 

à recuperação das energias dos alunos. Tendo em conta a sua tipologia (relembra-se 

que se trata de uma escola que nas especificações técnicas se designa de T24), no 

limite, em regime diurno, apenas poderá assumir a lecionação de 36 turmas. No 

presente ano letivo, fruto da crescente diminuição da população escolar, existem cerca 

de 631 alunos, incluindo os alunos que frequentam o curso de formação vocacional, 

distribuídos por 29 turmas, 27 de regime normal, 1 de Percurso Curricular Alternativo 

(7.º ano) e outra do Curso de Formação Vocacional de nível secundário. A média de 

alunos por turma no ensino regular é de 21,7 alunos por turma. As turmas contendo 

alunos com necessidades educativas especiais têm 20 alunos conforme a legislação 

em vigor. Refira-se que a Escola Sede, e de resto todo o agrupamento, é frequentado 

por um número considerável de alunos de necessidades educativas especiais. 

Atualmente conta com um corpo docente de cerca de 70 professores, sendo 65 

do quadro de agrupamento.  

É na escola sede que funcionam os serviços de administração escolar, e 

contam com a colaboração de sete (7) assistentes técnicos. O contingente de 

assistentes operacionais para fazer face a todas as necessidades da escola sede é de 

21 funcionários.  

A escola é de construção recente. Foi construída em duas fases, a primeira 

entre junho e setembro de 1998, tendo terminado a 2.ª fase em abril de 1999.  

O edifício distribui-se por dois pisos, com salas de aula geral convencional 

(normais) num total de 14, salas de aula específicas (1 de Ciências, 1 de Educação 

Visual, 2 de Educação Visual e Tecnológica, 1 de Educação Tecnológica, 1 de 

Educação Musical e 1 Sala TIC, 2 laboratórios (1 de Ciências Físico-químicas e outra 

de Biologia), 3 salas de Seminário, 1 biblioteca (Integrada na Rede de Bibliotecas 

Escolares), 1 sala de professores, 1 sala convívio de alunos, cantina, bar, serviços 

administrativos, de direção e gestão, reprografia e papelaria entre outros serviços, 

possuindo além disso um pavilhão Gimnodesportivo, pertença da Autarquia, e que no 

âmbito do protocolo estabelecido, é utilizado para educação física e desporto durante 

o período de funcionamento letivo. Trata-se de uma escola bem equipada, com 

recursos educativos e tecnológicos e educativos suficientes para cumprir a função 

educativa. 

Apesar de se tratar de uma escola relativamente nova os materiais de 

construção proporcionam salas com ambiente gélido no Inverno (apesar de algumas 

delas estarem dotadas de aquecimento elétrico), e que sofrem um processo de 

degradação acentuado e agravado pela incúria dos alunos que por falta de vigilância 
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(os assistentes operacionais existentes são insuficientes) são pouco propensos a 

respeitar a integridade do edifício e do espaço. Trata-se de uma atitude global que 

resulta da própria formação cultural dos alunos e um dos problemas sérios que o 

agrupamento tem enfrentar. 

As 5 escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, assumem atualmente a lecionação 

de 483 alunos distribuídos por 24 turmas (do 1.º ano ao 4.º anos), asseguradas por 30 

professores e 13 assistentes operacionais. 

Os 4 jardins-de-infância da Educação Pré-Escolar, assumem a educação de 

cerca de 100 crianças, distribuídas por 6 grupos, asseguradas por 7 educadoras e 6 

assistentes operacionais. 

No que respeita ao restante parque escolar do agrupamento, importa referir 

que, na maior parte dos casos, não se repete o mesmo cenário da escola sede. 

Tratam-se, de edifícios que, na sua grande maioria obedecem ao famoso «plano 

centenário». São os casos das EB1 de Ribeira - Brito, EB1/JI de Roupeire – Airão S. 

João, EB1/JI de Poças – Airão Santa Maria (renovado). Há ainda o caso da EB1/JI de 

Casais - Brito cuja tipologia é um P3. Na maior parte dos casos, trata-se de edifícios 

com uma idade bastante elevada, pelo que, regra geral, são edifícios degradados, com 

poucas condições e que a intervenção da autarquia tem atenuado. Poucas são as que 

dispõem de cantina, biblioteca e espaços alternativos de recreio. Com efeito, apenas 

as escolas EB1/JI de Casais – Brito, EB1/JI de Ronfe – Ronfe e EB1/JI de Poças – 

Airão Santa Maria, para além dos jardins-de-infância, dispõem de cantina, sendo 

também aquelas escolas do 1.º ciclo a dispor de Biblioteca Escolar integrada na rede 

de Bibliotecas, e ainda, no caso da EB1/JI de Casais que dispõe de pavilhão 

Gimnodesportivo.  

São estas as razões que fazem com que os alunos da EB1 de Ribeira – Brito 

beneficiem do serviço de refeições na escola EB1/JI de Casais - Brito, os alunos da 

EB1 de Roupeire – Airão S. João beneficiem do serviço de refeições no JI da mesma 

localidade. 

Estas situações são sempre condicionadoras das opções pedagógicas e 

organizacionais e acabam por ter reflexos negativos no aproveitamento escolar dos 

alunos e no seu próprio sucesso educativo. É urgente resolver estas situações para 

que desse modo se possa com mais eficácia atingir as metas propostas inscritas no 

Projeto Educativo. 

Em todo o caso, o Município de Guimarães, consciente daquelas carências, e 

num esforço concertado e consciente, tem intervencionado no sentido de melhorar 

aquelas condições e resolver aqueles problemas. Foi por essa razão que em 2000 

efetuou obras de remodelação e ampliação e no jardim de Infância de Roupeire – 
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Airão S. João, em 2004 e na Escola EB1/JI de Poças - Airão Santa Maria, dotando 

aquelas unidades escolares de condições dignas e adequadas à prática educativa, e 

que, pela mesma razão, decidiu, em 2009, requalificar a escola EB1 de Roupeire – 

Airão S. João, e, sobretudo, e em 2015, construir o Centro Escolar de Ronfe dotado de 

todas as condições e recursos que resolveu, em definitivo, o problema do 

equipamento escolar daquela Vila. Na prática, a Vila de Ronfe passou a dispor de um 

Centro Escolar que acolhe todas as crianças/alunos da Vila em idade de frequentar o 

1.º ciclo e o pré-escolar. Este esforço da Autarquia tem contribuído para a resolução 

daqueles problemas e para a melhoria do parque escolar do agrupamento criando 

condições adequadas ao cumprimento da função educativa. 

 

III – Definição da Missão 

 

A Missão identificada no Projeto Educativo resume-se na máxima «Fazer 

pensando, pensar fazendo… Rumo a um Agrupamento de Escolas de Excelência e de 

Sucesso Educativo: pela implementação de uma política educativa que acautele a 

igualdade de oportunidades, a formação integral do indivíduo, o exercício de uma 

cidadania ativa e um sentido de pertença ao AEPAS».   

A promoção de uma educação/formação promotora de sucesso educativo 

deverá ser a demanda superior do AEPAS alicerçada na qualidade, no rigor e na 

disciplina do ensino aí prestado. 

O AEPAS deverá assumir-se como parceiro privilegiado, de direito e de facto, 

das forças vivas da região, quer se fale em termos autárquicos, de instituições de índole 

social e cultural, quer do tecido empresarial da região em que está inserido. 

A formação de alunos/cidadãos conscientes e empenhados nas opções que 

tomam quanto ao seu percurso escolar, quer no sentido do prosseguimento de estudos, 

quer no sentido da opção para a vida adulta, enraíza-se numa segura transmissão de 

valores, pois à Escola cabe igualmente a importante missão de formar futuros cidadãos 

responsáveis, participativos, tolerantes, solidários e ativamente integrados na sociedade. 

Que este Agrupamento se torne uma referência em termos de qualidade do serviço 

prestado.  

 

IV – Definição da Visão 

 

Como para qualquer outra organização, também o AEPAS (como organização 

social que é) precisa de estabelecer uma Visão, aquela que nos permite «saber para 
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onde vamos», definir parâmetros para um futuro próximo, dar coerência à ação coletiva 

e empreender as mudanças necessárias por forma a alcançarmos as metas definidas. 

 Nesta conformidade, importa afirmar o AEPAS como um agrupamento que 

promove o sucesso, cria oportunidades e é localmente uma referência no contexto das 

instituições educativas.  

A minha visão para o Agrupamento decorre dos valores éticos que defendo, em 

conjugação com a experiência e reflexão, sedimentadas pelo meu percurso profissional. 

Assim, ambiciono alcançar bons níveis de sucesso educativo, através da ação 

colaborativa e articulada de todos os elementos da comunidade educativa. Acredito que 

somente pela valorização do trabalho e do esforço e pela exigência de todos 

relativamente ao cumprimento das regras se favorecerá um clima educativo que nos 

permita elevar os patamares de sucesso a níveis diferenciadores/identificadores deste 

Agrupamento junto da comunidade envolvente, pela sua capacidade de inovação, 

eficiência e dinamismo dos seus recursos humanos.  

 

V - Identificação de problemas do Agrupamento de Escolas Professor Abel 

Salazar 

 

A partir de uma análise SWAT (onde se identificam os aspetos 

positivos/negativos e as oportunidades/constrangimentos) será desenhado o plano 

de ação estratégico que se pretende levar a efeito, articulando-se as características 

da comunidade e do meio envolvente com os recursos disponíveis, os projetos de 

fundo já implementados e os ideais de uma Escola enriquecedora e gratificante que 

deve ser de todos e para todos. 

Análise do Ambiente Interno da Instituição 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

- Corpo docente estável e empenhado; 

- Bom clima de escola, promovido pelo 

pessoal docente e não docente; 

- Qualidade científico-pedagógica nos 

vários níveis de ensino; 

- Oferta educativa e curricular 

diversificada, que se tem revelado eficaz 

na inclusão, na motivação e no 

desenvolvimento dos saberes práticos e 

das competências profissionais dos 

- Falta de autonomia para encontrar 

outras formas de se organizar e 

responder às suas necessidades e 

problemas que enfrenta com mais 

eficácia e eficiência; 

- Diminuição da população escolar; 

-Taxas de insucesso escolar elevadas 

no 3.º Ciclo; 

- Insucesso reiterado nos anos de 

escolaridade de transição de ciclo 



Projeto de intervenção no Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar – Guimarães 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------ 
Maria do Carmo de Magalhães Pereira                                                                                                     Página 10 de 25 
 

alunos; 

- Existência de um plano de ação 

estratégico de promoção de sucesso 

escolar; 

- Adequação das respostas educativas 

prestadas pela educação especial a 

alunos com necessidades educativas 

especiais de caráter permanente, com a 

participação da comunidade educativa, 

visando a plena integração e inclusão; 

- Monitorização e acompanhamento do 

sucesso académico (PAASA); 

- Projeto Integrado de Melhoria da Escola; 

- Instalações escolares, no geral, 

agradáveis e cuidadas; 

- Sala de Estudo em funcionamento 

permanente com recursos docentes 

adequados; 

- Bibliotecas Escolares com cobertura 

plena do horário escolar, com plano de 

atividades atrativo, articulado e de 

proximidade com as escolas, com os 

alunos e com as suas necessidades; 

- Razoável apetrechamento dos espaços, 

em termos didáticos e lúdicos; 

- Pessoal não docente, em regra, 

eficiente, cumpridor e prestável; 

- Protocolos eficientes, com entidades 

externas; 

- Projeto “Ser Escola” (prevenir 

comportamentos disruptivos em sala de 

aula tendo como base a realidade atual). 

- Serviços de Psicologia e Orientação com 

um trabalho consistente e de qualidade na 

orientação escolar e vocacional e no 

apoio prestado aos alunos com problemas 

com particular incidência no 7.º ano 

de escolaridade; 

 

- Baixas taxas de qualidade de 

sucesso, particularmente no 3.º ciclo;  

- Discrepância entre os resultados 

escolares internos e externos nas 

disciplinas de português e 

matemática; 

- Pouca implicação dos alunos no seu 

processo de aprendizagem; 

- Falta de valores cívicos, por parte de 

alguns alunos; 

- Preponderância para a 

desvalorização da escola e da 

escolarização; 

- Falta de hábitos de trabalho 

sistemático, por parte dos alunos; 

- Deficientes métodos de estudo; 

- Persistência de comportamentos de 

indisciplina de menor intensidade, 

mas perturbadores do bom ambiente 

de sala de aula e da atividade 

pedagógica; 

. Debilidade no trabalho colaborativo e 

cooperativo entre docentes, ao nível 

da articulação curricular horizontal e 

vertical; 

- Pouca articulação entre a 

organização e o exterior; 

- Falta de estratégias de valorização e 

de marketing concertados para elevar 

a reputação e o reconhecimento da 

organização; 
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- Apoio dos docentes aos alunos 

preparando-os para as provas externas 

nacionais; 

- Comissão de Acompanhamento e 

Avaliação do Agrupamento e respetiva 

monitorização dos processos educativos 

em desenvolvimento no agrupamento. 

- Concretização do Plano Tecnológico da 

Educação (Internet disponível para toda a 

comunidade escolar; cartão GIAE), página 

eletrónica e correio eletrónico 

institucional. 

- Avaliações Externas concretizadas em 

2009 e 2013 pela IGEC com resultados 

favoráveis e que se constituem como 

oportunidades de melhoria. 

 

Análise do Ambiente Externo (Dificuldades e Oportunidades – Contexto Local) 

Oportunidades Dificuldades/ Constrangimentos 

- Elaboração de protocolos de 

colaboração com entidades externas, com 

vista à melhoria da qualidade do serviço 

prestado; 

- Boa resposta às exigências da 

componente de apoio à família, no pré-

escolar; 

- Eficácia na oferta de Atividades de 

Enriquecimento Curricular; 

- Diálogo e articulação com parceiros 

institucionais (Associações de 

Pais/Encarregados de Educação; Juntas 

de Freguesia; Câmara Municipal; Instituto 

de Apoio à Criança; Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens; Instituto 

de Emprego e Formação Profissional, 

Direção de Serviços da Região Norte 

[DGEstE]; Ministério da Educação, entre 

- Diminuição do número de crianças e 

jovens em idade escolar no concelho 

de Guimarães, e situação periférica do 

agrupamento, situado na zona oeste 

do Concelho, encostado ao Concelho 

de Vila Nova de Famalicão, 

potenciando a perda sucessiva de 

alunos para as escolas daquele 

Concelho; 

- Grande número de alunos que na 

transição de ciclo de ensino, opta por 

estabelecimentos de ensino do 

Concelho Limítrofe; 

- Ação Social menos atrativa 

relativamente ao Concelho limítrofe, 

nomeadamente Vila Nova de 

Famalicão; 

- Rede de transporte deficitária por não 
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outros); 

. Centro Escolar de Ronfe, com valências 

de excelências para a promoção das 

aprendizagens; 

- Concurso a projetos nacionais de 

combate ao insucesso e abandono 

escolares; 

- Rede alargada e diversificada de oferta 

educativa ao nível concelhio e com o 

patrocínio da autarquia e do plano 

municipal de educação; 

- Ação concertada em matéria de política 

educativa através da Rede Local de 

Educação e Formação. 

- Plano Municipal da Educação que 

permitirá a aplicação coerente, objetiva e 

integrada dos recursos e políticas do 

Município; 

- Rede alargada e diversificada de oferta 

educativa. A diversidade na possibilidade 

de escolha para os alunos e pais, deverá 

ser percecionado como um sinal de alerta e 

concomitantemente como uma 

oportunidade de crescimento e de melhoria 

do AEPAS, tendo em vista figurar como a 

primeira escolha das famílias. 

facilitar o percurso casa-escola-casa e 

a interligação entre as várias escolas 

do agrupamento; 

- Fracas expetativas dos 

pais/encarregados de educação 

relativamente ao futuro dos seus 

educandos; 

- Pouca participação dos 

pais/encarregados de educação no 

processo educativo; 

- Baixa representatividade das 

Associações de Pais e Encarregados 

de Educação na discussão e resolução 

de assuntos inerentes à vida escolar; 

- Baixo nível socioeconómico de muitos 

alunos; 

- Desencanto do pessoal docente 

relativamente às políticas educativas e 

ao contexto socioeconómico atual. 

 

VI – Definição de metas e grandes linhas de orientação da ação 

São Objetivos Gerais: 

- Unificar a ação educativa a desenvolver por todos os profissionais do agrupamento, 

criando um sentimento de pertença coletiva propício à inovação e à afirmação da 

cultura de escola. 

- Criar nos alunos, desde o pré-escolar ao ensino básico, incluindo os alunos que 

frequentem percursos escolares alternativos, uma forte identificação com o seu 

agrupamento, partindo de relações de proximidade entre os diferentes elementos da 
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comunidade escolar, procurando o estabelecimento de laços de afetividade muito para 

além do percurso escolar de cada aluno. 

- Envolver os pais e encarregados de educação do agrupamento, não só na vida 

escolar dos seus educandos, mas também na vida escolar de todo o agrupamento, 

criando, também, um sentimento de pertença coletiva. 

- Destacar, junto da comunidade local, o agrupamento como uma organização com 

uma forte cultura de escola, com um projeto coeso onde os diferentes atores têm 

como desiderato a procura do sucesso educativo, alicerçado numa cultura de 

exigência assumida por todos. 

- Garantir que o Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar seja um 

agrupamento de referência a nível da sua área de implantação. 

De forma a dar consecução à Missão e aos valores preconizados, pretende-se 

desenvolver no AEPAS uma ação educativa alicerçada num conjunto de princípios 

definidores e facilitadores de melhoria da sua eficácia educativa, nomeadamente: 

1. a valorização dos progressos alcançados e a capacidade de os assinalar em 

festa, com a participação de todos; 

2. o combate ao abandono escolar, pelo acompanhamento personalizado das 

situações de risco e recurso às instituições parceiras; 

3. práticas de inclusão e acesso a uma oferta formativa diferenciada, apoio a 

todos os alunos (não apenas àqueles com maiores dificuldades de aprendizagem), 

implementação de projetos de desenvolvimento educativo e práticas de ensino 

experimental; 

4. a valorização de formas de trabalho cooperativo entre docentes e de 

supervisão da prática letiva em sala de aula; 

5. a formação dos docentes em contexto de trabalho e deferência no acolhimento 

dos novos professores; 

6. a construção de um projeto educativo do agrupamento de forma participada, 

orientada por objetivos claros e expressão de uma cultura própria e de um clima 

marcado pela vontade de fazer melhor; 

7. a organização que favorece a participação e o envolvimento de pais e 

encarregados de educação e oferece serviços administrativos eficientes; 

8. instalações e equipamentos adequados, cuidados e respeitados; 
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9.  uma clara liderança que dá espaço e suscita o desenvolvimento das lideranças 

intermédias e a colaboração entre os diversos órgãos de gestão, no respeito pelo lugar 

de cada um; 

10. a comunidade que reconhece e valoriza a escola e se constitui como um 

recurso; 

11. definição de regras claras para um ambiente de disciplina e de respeito;  

12. a circulação eficiente da informação; 

13. o esforço na autoavaliação do trabalho, adotando instrumentos, mesmo que 

simples, de observação e acompanhamento. 

14. o reconhecimento do agrupamento como organização capaz de tomar decisões 

e de se responsabilizar por elas através da prestação de contas.  

 

VII – Plano estratégico 

 

      Nesta conformidade, destaco os seguintes domínios de intervenção para fazer 

face aos desideratos aqui comprometidos e aos problemas identificados: 

 

I - Domínio de Intervenção: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR 

 

- Problema – Défice de autonomia do agrupamento enquanto faculdade 

reconhecida para a tomada decisões nos domínios da organização pedagógica, da 

organização curricular, da gestão dos recursos humanos, da ação social escolar e 

da gestão estratégica, patrimonial, administrativa e financeira, no quadro das 

funções, competências e recursos que lhe estão atribuídos. 

Objetivos: 

-  Promover o  reconhecimento do agrupamento como organização apta a resolver os 

seus próprios problemas e identificar novas metas a atingir; 

-  Construir a Identidade do agrupamento e sustentar o seu reconhecimento com base 

na sua capacidade de auto-organização e afirmação da sua diversidade; 

-  Elaborar o Projeto Educativo do agrupamento com a participação de todos os 

intervenientes no processo educativo, formulando prioridades de desenvolvimento 

pedagógico nos planos cultural, pedagógico e administrativo. 

-  Aproveitar todas as oportunidades de exercício de autonomia tutelarmente 

promovidas ou reconhecidas, nos domínios da organização pedagógica, da 
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organização curricular, da gestão dos recursos humanos, da ação social escolar e da 

gestão estratégica, patrimonial, administrativa e financeira: 

Estratégias de Intervenção: 
 
i. Aprofundamento de  um  novo quadro da autonomia, nomeadamente na 

gestão da oferta formativa (por via da articulação a nível municipal e do planeamento 

da rede escolar), na gestão do currículo, na gestão das turmas e na gestão das 

aprendizagens, partindo do entendimento que a escola autónoma é a que presta um 

serviço público de qualidade a que se associa a prestação de contas. 

(Calendarização – ano letivo 2017/21)  

Domínio de Intervenção: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR  

Problema – Envolvimento e participação dos pais e encarregados de educação na 

vida escolar dos seus educandos, nas suas estruturas representativas e nos órgãos 

de gestão. 

Objetivos: 

- Assegurar o compromisso entre a escola e a família na procura de objetivos 

comuns, nomeadamente, o sucesso educativo dos alunos; 

- Compreender e responder às necessidades dos pais e encarregados de 

educação para o acompanhamento da vida escolar dos seus educandos face à 

realidade social contemporânea; 

- Reforçar o sentimento de pertença coletiva – a cultura de escola. 

Estratégias de Intervenção: 

i. Articulação com as diferentes associações de pais e encarregados de 

educação do agrupamento para organizar iniciativas sistemáticas promotoras da vinda 

dos pais à escola, alertando-os para a obrigatoriedade do acompanhamento da vida 

escolar dos seus educados, enfatizando o papel privilegiado do professor titular de 

turma e do diretor de turma como interlocutor. (Calendarização – ano letivo 2017/18) 

ii. Criação de uma estrutura que congregue as diferentes associações de pais e 

encarregados de educação, partindo sempre da vontade dos próprios, que permita 

uma visão abrangente do acompanhamento do aluno desde o pré-escolar até ao final 

do ensino secundário. (Calendarização – ano letivo 2018/19) 

iii.      Diversificação dos meios de contacto com os encarregados de educação, 

recorrendo às novas tecnologias de informação, sempre que possível, não descurando 

a vertente do contacto presencial. (Calendarização –  a n o  l e t i v o  2017/18) 

iv. Estabelecimento de parcerias com outras instituições, nomeadamente, 

culturais, desportivas e de solidariedade social, tendo em vista a disponibilização de 

uma oferta diversificada para a ocupação de tempos livres, não só dos alunos, mas 
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também de toda a comunidade escolar. (Calendarização – iniciar os contactos no 

ano letivo 2017/18; implementar em 2017/21) 

 

Domínio de Intervenção: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR 

Problema – Envolvimento e participação contínua dos alunos nos órgãos de gestão e 

nas suas estruturas representativas. 

Objetivos: 

- Reforçar as estratégias de educação para a cidadania; 

- Assegurar o contributo dos alunos para a melhoria do serviço educativo, reforçando o 

compromisso entre os elementos da comunidade escolar. 

Estratégias de Intervenção: 
 
i. Realização periódica, pelo menos uma vez por período, da assembleia de 

delegados de turma com a presença do diretor do agrupamento. (Calendarização – 

ano letivo 2017/18) 

ii. Implementação de momentos de reflexão periódicos, uma vez por período, ao 

nível de cada turma, com a intenção de os alunos elaborarem uma carta de sugestões 

de melhoria a remeter ao diretor do agrupamento. (Calendarização –  ano letivo 

2017/18) 

Domínio de Intervenção: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR  

Problema – Envolvimento e participação do pessoal docente e não docente nas suas 

estruturas representativas e nos órgãos de gestão. 

Objetivos: 

- Ouvir diferentes visões sobre a construção do sucesso educativo dos alunos, 

assegurando a reflexão sobre as práticas, tendo em vista a inovação e a procura da 

excelência; 

- Reforçar o compromisso de todos no estabelecimento da cultura de escola. 

- Contribuir para a construção de um clima de empatia no trabalho. 

Estratégias de Intervenção: 
 
i. Participação periódica do diretor nas reuniões de coordenação do pessoal 

docente e não docente com a intenção de partilhar os problemas e os sucessos da 

organização. (Calendarização – ano letivo 2017/18) 

ii. Criação de comissões de trabalho/acompanhamento para apoio à gestão de 

áreas diversificadas, não só as que resultem do normativo do agrupamento definido 

em sede de regulamento interno, mas também outras que se afigurarem necessárias 

em função da leitura do momento. (Calendarização – ano letivo 2017/18) 

iii.      Diversificação dos processos de participação dos atores na construção de 

documentos estruturantes para o agrupamento: projeto educativo; regulamento 
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interno; planos anual e plurianual de atividades; contrato de autonomia. 

(Calendarização – ano letivo 2017/18). 

 

Domínio de Intervenção: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR  

Problema – Afirmação do AEPAS junto de instituições locais, tendo em vista o 

estabelecimento de parcerias de interesse mútuo com benefícios para os alunos, 

pessoal docente e não docente, pais e encarregados de educação. 

Objetivos: 

 - Diversificar a oferta de atividades extracurriculares de caráter sistemático; 

- Reforçar a rede de parcerias para a realização de estágios em contexto de 

trabalho; 

- Responder às necessidades de formação do pessoal docente e não docente em 

correlação com o plano de formação do agrupamento; 

- Contribuir para a diversidade da oferta da rede local de serviços de apoio às 

famílias. 

Estratégias de Intervenção: 

i. Aprofundamento do relacionamento estratégico do agrupamento com o 

Centro de Saúde de Caldas das Taipas, tendo em vista o apoio na formação para 

alunos, pais, pessoal docente e não docente. (Calendarização – ano letivo 

2017/18) 

ii.      Estabelecimento de parcerias no âmbito da diversificação e aprofundamento das 

línguas estrangeiras. (Calendarização – iniciar os contactos no ano letivo 2017/18; 

implementar em 2018/19) 

iii.      Estabelecimento de parcerias no âmbito da atividade física e desportiva com 

agentes locais com responsabilidades organizativas nesta área, procurando, também, 

conciliar a atividade desportiva de competição dos alunos com as atividades 

escolares. (Calendarização – iniciar contactos no ano letivo 2017/18; implementar 

em 2018-19) 

Domínio de Intervenção: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR  

Problema: Diferenciação de habitus social entre os alunos - menor equidade na 

procura do sucesso educativo. 

Objetivos: 

- Fortalecer as estratégias de promoção do sucesso educativo; 

- Democratizar o acesso a uma escola de sucesso para todos. 

Estratégias de Intervenção: 

i. Reforço dos apoios educativos no 1.º, 2.º e 3.º ciclo, trazendo à reflexão, em 

sede de conselho pedagógico, o apoio estruturado por níveis de classificação dos 
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alunos, ou seja, não garantir apenas o apoio aos alunos com mais dificuldades. 

(Calendarização – ano letivo 2017/18) 

ii. Sensibilização para a sinalização precoce, pré-escolar e primeiro ciclo, de casos de 

crianças com necessidades educativas especiais, tendo em vista o reforço da 

intervenção atempada em harmonia com as famílias. (Calendarização – ano letivo 

2017/18) 

iii. Criação estruturada de aulas de preparação para os exames/provas nacionais, 

trazendo à reflexão, em sede de conselho pedagógico, a sua periodicidade e anos de 

implementação. (Calendarização – ano letivo 2017/18) 

iv. Manutenção de espaços como a valência de sala de estudo e Biblioteca Escolar 

recorrendo à componente não letiva dos horários dos docentes (Calendarização – 

ano letivo 2017/18) 

v. Adequação da resposta da Ação Social Escolar, em parceria com a autarquia local e 

as associações de pais, à situação de emergência social vivenciada por algumas 

famílias. (Calendarização – ano letivo 2017/18) 

Domínio de Intervenção: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR  

Problema: Adequação e equilíbrio na gestão e organização dos horários do pessoal 

docente, nomeadamente entre o tempo de escola, das atividades letivas e do 

destinado às práticas de coordenação pedagógica e administrativa. 

Objetivos: 

- Racionalizar a gestão do tempo escolar, enfatizando o seu pragmatismo; 

- Proporcionar um maior equilíbrio das condições de trabalho do pessoal docente, 

atribuindo tempo para gestão coletiva e individual da atividade; 

- Facilitar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. 

Estratégias de Intervenção: 

i. Elaboração criteriosa de horários que adequem o tempo de escola à 

especificidade profissional/individual, nomeadamente o número de alunos e os níveis 

de ensino de cada docente. (Calendarização – ano letivo 2017/18) 

ii. Elaboração criteriosa de horários que prevejam tempos comuns semanais, pelo 

menos ao nível do departamento e grupo disciplinar, para a realização de atividades 

de coordenação pedagógica e/ou formação. (Calendarização – ano letivo 2017/18) 

iii. Simplificação das tarefas burocráticas e administrativas, recorrendo ao uso de 

tecnologias de apoio à gestão que, efetivamente, resultem em ganhos na gestão do 

tempo. (Calendarização – ano letivo 2017/18). 

Domínio de Intervenção: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR  

Problema: Escassez de recursos financeiros para fazer face às despesas de 

investimento que vão para além da gestão corrente. 
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Objetivos: 

- Assegurar os recursos financeiros adequados para o investimento em material 

pedagógico-didático necessário ao desenvolvimento das atividades escolares; 

- Proporcionar recursos financeiros para a comparticipação do agrupamento nas 

atividades previstas no plano anual de atividades. 

Estratégias de Intervenção: 

i - Seleção   criteriosa   dos   fornecedores   de   serviços, equipamentos   e   materiais, 

procurando a melhor correlação custo/benefício, utilizando, no cumprimento das 

obrigações legais, a plenitude das potencialidades compras públicas. 

(Calendarização – ano letivo 2017/18); 

ii - Gestão rigorosa dos serviços de papelaria e bar, não maximizando o lucro, presta-

se um serviço educativo, mas não o descurando, pois é necessário reinvestir na 

qualidade dos serviços prestados. (Calendarização – ano letivo 2017/18). 

 

II - Domínio de Intervenção: SERVIÇO EDUCATIVO  

 

Problema: Articulação entre os diferentes ciclos de ensino, desde o pré-escolar ao 

ensino Básico. 

Objetivos: 

- Fomentar a procura de sentido do trabalho escolar junto dos alunos; 

- Cercear a falta de pré-requisitos na evolução do trabalho escolar dos alunos. 

- Atenuar as redundâncias ao longo do percurso escolar dos alunos. 

Estratégias de Intervenção: 

i. Consolidação dos mecanismos de monitorização global, ao nível de todo o 

agrupamento, dos resultados escolares e das estratégias de intervenção e melhoria. 

(Calendarização – ano letivo 2017/18) 

ii. Criação de um laboratório de práticas pedagógicas onde os docentes partilhem 

a inovação, as dificuldades, os receios e aspirações, o qual poderá ter formato 

presencial e/ou on-line. (Calendarização – planificar no ano letivo 2017/18; 

implementar em 2018/19) 

iii. Incentivo à realização de «aulas abertas», através de consentimento mútuo, onde 

os docentes se apercebem da especificidade dos diferentes níveis de ensino, desde o 

pré-escolar ao ensino básico, numa perspetiva de amigo crítico. (Calendarização 

implementar em 2017/18). 

Domínio de Intervenção: SERVIÇO EDUCATIVO  

Problema: Sequencialidade do currículo entre os diferentes ciclos de 

ensino, desde o pré-escolar ao ensino básico. 
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Objetivos: 

- Fomentar a procura de sentido do trabalho escolar junto dos alunos; 

- Cercear a falta de pré-requisitos na evolução do trabalho escolar dos alunos; 

- Atenuar as redundâncias ao longo do percurso escolar dos alunos; 

Estratégias de Intervenção: 

i. Definição de uma matriz curricular que melhor sirva os objetivos gerais do 

agrupamento, indo de encontro à sua missão e visão. (Calendarização – planificar 

no ano letivo 2017/18; implementar em 2018/19) 

ii. Através de fundamentação, partindo de uma visão global desde o pré-escolar 

ao 9.º ano, e dentro dos limites legais, em sede de conselho pedagógico, tomar 

decisões no que concerne à gestão da distribuição dos tempos letivos pelas diferentes 

disciplinas do 2.º e 3.º ciclo, assim como à oferta complementar ou ao reforço de carga 

horária a disciplinas do currículo. (Calendarização – planificar no ano letivo 

2017/18; implementar em 2018/19). 

Domínio de Intervenção: SERVIÇO EDUCATIVO  

Problema: Sequencialidade e/ou articulação das atividades extracurriculares entre os 

diferentes ciclos de ensino, desde o pré-escolar 9.º ano de escolaridade. 

Objetivos: 

- Fomentar o sentimento de pertença coletiva; 

- Proporcionar aos alunos o aprofundamento e especificação de competências 

culturais, científicas, artísticas e desportivas; 

- Criar uma mais-valia para o sucesso educativo dos alunos e para a especificidade da 

cultura de escola – o AEPAS é diferente e deixa uma «marca». 

Estratégias de Intervenção: 

i. Através de fundamentação, partindo de uma visão global desde o pré-escolar ao 

ensino básico, em sede de conselho pedagógico, definir as áreas das atividades 

extracurriculares a desenvolver de forma estruturada e sistemática pelo agrupamento, 

permitindo o aprofundamento de capacidades, não descurando uma correlação com a 

oferta complementar ao nível do currículo. (Calendarização – planificar no ano 

letivo 2017/18; implementar em 2018/19) 

ii. Consolidação dos grupos equipa ao nível do Desporto Escolar, não descurando 

parcerias com outras instituições desportivas na prossecução de objetivos comuns – 

Valorização do aluno/atleta e racionalização no uso de instalações. (Calendarização – 

planificar no ano letivo 2017/18; implementar em 2018/19). 

Domínio de Intervenção: SERVIÇO EDUCATIVO  

Problema: Monitorização e avaliação do ensino e das aprendizagens de uma forma 

integrada, rigorosa e clarificadora para a adequação das práticas letivas. 
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Objetivos: 

- Fomentar a reflexão sobre as práticas letivas a partir da análise dos resultados 

escolares dos alunos. 

Estratégias de Intervenção: 

i. Consolidação do trabalho desenvolvido pela Comissão de Acompanhamento e 

Avaliação Interna do Agrupamento (CAAIA), com representantes de todos os ciclos de 

ensino, que continuará a elaborar, periodicamente, no final de cada momento de 

avaliação, documento de trabalho com os resultados escolares. (Calendarização – 

ano letivo 2017/18) 

ii. Reflexão ao nível das subcoordenações sobre os resultados escolares, tendo 

em vista o estabelecimento de estratégias de melhoria a partilhar em sede de 

conselho pedagógico. (Calendarização – ano letivo 2017/18). 

Domínio de Intervenção: SERVIÇO EDUCATIVO  

Problema: Afirmação de uma oferta formativa equilibrada. 

Objetivos: 

- Consolidar a oferta formativa do AEPAS; 

- Responder à procura da comunidade educativa; 

- Adequar respostas de percurso alternativo do agrupamento às necessidades de 

emprego ao nível da região; 

- Assegurar a qualidade das aprendizagens. 

Estratégias de Intervenção: 

i. Adequação da oferta formativa de percurso alternativo aos recursos humanos e 

materiais existentes no AEPAS (Calendarização – ano letivo 2017/18) 

 

III - Domínio de Intervenção: RESULTADOS  

 

Problema: Progressão contínua do sucesso académico, interno e externo, mantendo-

o acima da média nacional, procurando atingir o destaque não só a nível local, mas 

também nacional. 

Objetivos: 

- Afirmar o AEPAS como o agrupamento de referência a nível local; 

- Aumentar a atratividade do AEPAS para todos aqueles que procuram atingir 

resultados de excelência; 

- Proporcionar aos alunos o atingir do seu sucesso educativo; 

Estratégias de Intervenção: 

i. Reforço das estratégias de apoio ao estudo, nomeadamente, apoio pedagógico 

acrescido, apoio ao estudo, aulas de preparação para as provas externas, sala de 
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estudo, Biblioteca Escolar, apoio e acompanhamento tutorial específico. As estratégias 

deverão dar resposta não só aos alunos com mais dificuldades, mas também àqueles 

que pretendem melhorar a qualidade do sucesso. (Calendarização – ano letivo 

2017/18) 

ii. Monitorização das metas a nível interno e externo, dando sequência ao estabelecido 

no projeto educativo do agrupamento. (Calendarização – ano letivo 2017/18); 

iii. Manutenção de prémios de incentivo ao sucesso académico individual (mérito e 

excelência) e em grupo/turma (projeto a melhor turma), reforçando a visibilidade dos 

momentos formais do seu reconhecimento. (Calendarização – ano letivo 2017/18) 

iv. Comunicação do sucesso académico e educativo a todos os stakeholders  do 

agrupamento, com especial destaque para os alunos, pais e encarregados de 

educação, pessoal docente e não docente, tendo em vista aprofundar o 

reconhecimento da comunidade. (Calendarização – ano letivo 2017/18)  

v. Disponibilidade para participar em projetos de âmbito nacional de 

acompanhamento ao sucesso dos alunos, como é caso dos programas PISA, E-Pirls, 

e-tims, procurando obter dados para a leitura em contexto local. (Calendarização – 

ano letivo 2017/18) 

vi. Reforço dos mecanismos de acompanhamento dos alunos após o seu percurso 

escolar no agrupamento, cativando-os para o seu regresso à escola na procura da 

partilha de experiências que destaquem – «estudar compensa». (Calendarização – 

ano letivo 2017/18). 

Domínio de Intervenção: RESULTADOS  

Problema: Conciliação entre o sucesso académico e o sucesso educativo, valorizando 

os valores da liberdade, solidariedade, partilha, tolerância, harmonia, iniciativa, 

responsabilidade, excelência, em comunhão com o esforço e a capacidade de 

trabalho. 

Objetivos: 

- Reconhecer o empenho dos alunos nas atividades letivas; 

- Incentivar os alunos na procura de melhores resultados; 

Estratégias de Intervenção: 

i. Realização de encontros de reflexão para o pessoal docente sobre a temática 

da avaliação das aprendizagens versus incentivo e motivação. (Calendarização – ano 

letivo 2017/18) 

ii. Implementação de estratégias de autoavaliação produtivas onde predomine o 

diálogo entre o aluno e o professor. (Calendarização – planificar no ano letivo 

2017/18; implementar em 2018-19). 

Domínio de Intervenção: RESULTADOS  
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Problema: Manutenção de ambientes de aprendizagem profícuos, quer em contexto 

de sala de aula, quer nos demais espaços de partilha e convívio escolar. 

Objetivos: 

- Assegurar o respeito pelas normas de conduta entre todos os elementos da 

comunidade escolar; 

- Garantir o ambiente adequado ao sucesso educativo; 

Estratégias de Intervenção: 

i. Ação permanente e constante da direção da escola no tratamento de problemas 

disciplinares. (Calendarização – ano letivo 2017/18) 

ii. Gestão adequada e célere dos mecanismos legais em matéria disciplinar, através 

de um regulamento interno pragmático e desburocratizado e na observância do 

instituído no Estatuto do Aluno e da Ética Escolar. (Calendarização – ano letivo 

2017/18); 

iii. Reforçar o Projeto Ser Escola como forma de prevenir comportamentos disruptivos 

em sala de aula. (Calendarização – ano letivo 2017/18); 

iv. Participação em projetos de âmbito local e/ou nacional que promovam a valorização 

das competências sociais, nomeadamente as relacionadas com o empreendedorismo. 

(Calendarização – ano letivo 2017/18) 

v. Reforço do envolvimento do agrupamento em projetos de âmbito nacional e/ou 

regional em parceria com a autarquia. (Calendarização – ano letivo 2017/18) 

vi. Diálogo permanente com os pais e encarregados de educação, 

coresponsabilizando-os nas medidas a tomar para a melhoria dos ambientes de 

aprendizagem. (Calendarização – ano letivo 2017/18) 

vii. Estabelecimento de prémios de incentivo à melhoria dos ambientes de 

aprendizagem em contexto de sala de aula, assim como aqueles que fomentem o 

espírito de solidariedade entre alunos e entre os alunos e a comunidade escolar, ou 

seja, o empenho em ações meritórias. (Calendarização – planificar no ano letivo 

2017/18; implementar em 2018-19). 

Domínio de Intervenção: RESULTADOS  

Problema: Manutenção de uma taxa de abandono escolar residual, apesar do 

alargamento da escolaridade obrigatória até aos 18 anos de idade. 

Objetivos: 

- Garantir o cumprimento da escolaridade básica a todos os alunos matriculados no 

AEPAS. 

Estratégias de Intervenção: 

i. Todas as referenciadas anteriormente, uma vez que as mesmas procuram conferir 

sentido ao trabalho escolar e promover o sucesso educativo. 
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VIII - Calendarização 

No que concerne à calendarização das estratégias de intervenção, houve a 

preocupação em destacar junto de cada uma delas a referência ao início da 

mesma. O presente plano tem um horizonte temporal de quatro anos escolares (de 

2017/2018 a 2020/2021) justificado, em grande medida, pela natureza das 

intervenções, pelas circunstâncias e as condições em que será executado e pela 

existência de uma maioria de objetivos de médio e longo prazo. O plano beneficiará 

de um calendário que será ajustado ano a ano, essencial à implementação e à 

avaliação das ações e dos objetivos previstos e à aferição do impacto produzido. 

 

IX- Avaliação do Projeto 

 

Um Projeto de Intervenção não deve ser entendido como algo finalizado, mas 

antes como um documento vivo e dinâmico que carece de avaliação sistemática e 

reformulação, com vista à análise do impacto das medidas implementadas e ao 

sucesso dos resultados obtidos. A escola está sempre a acontecer e em mudança! 

Para tal proponho a sua avaliação em duas vertentes: 

1 – Avaliação do processo 

1.1. - Interna: 

Esta avaliação será efetuada pelo Diretor, uma vez por ano, coincidindo com a 

apresentação ao Conselho Geral do relatório de execução do Plano Anual das 

Atividades, e constará de um balanço da aplicação do Projeto com o fim de detetar 

possíveis disfunções ou desajustes e proceder à sua reformulação. 

1.2. - Participativa: 

Com vista à deteção de novos problemas e à definição dos respetivos objetivos de 

superação, serão ouvidas as recomendações do Conselho Pedagógico e do Conselho 

Geral. 

2- Avaliação dos resultados 

Terá lugar no final do mandato, através da elaboração de um relatório final que deverá 

incidir nos aspetos constantes do plano de intervenção/ação: 

2.1. – Resultados; 

2.2. – Prestação do serviço educativo; 

2.3. – Liderança e Gestão. 

Tanto para a avaliação do processo como para a dos resultados, proceder-se-á à 

análise do grau de consecução dos objetivos propostos e das atividades levadas a 

cabo para os alcançar. O levantamento de dados será realizado através de alguns 
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instrumentos de recolha de informação, como por exemplo entrevistas, questionários, 

análise documental, contactos informais, observação direta e relatórios (de 

autoavaliação, avaliação externa, etc.). Os resultados da avaliação final do Projeto de 

Intervenção serão dados a conhecer à comunidade educativa representada no 

Conselho Geral, até 60 dias antes do termo do mandato. 

 

IX – Conclusão 

 

O presente Projeto de Intervenção não é um documento acabado, mas sim um 

ponto de partida, sujeito a contribuições e melhorias por parte da comunidade 

educativa a que se destina.    

Estou convicta que o presente documento contempla um conjunto de ações 

decisivas que podem melhorar e contribuir para o sucesso reconhecido do 

Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar – Guimarães.  

Que os pontos fortes deste Agrupamento sejam inspiradores, nos momentos 

de algum desalento, naturais em processos de mudança.  

Da minha equipa farão parte elementos que contribuirão decisivamente com a 

sua experiência e reconhecida competência nos domínios da gestão de recursos 

humanos, gestão administrativa e pedagógica. E será, certamente, com empenho e 

sentido de responsabilidade que seremos capazes de promover o comprometimento 

por este projeto comum, porque estaremos JUNTOS a EDIFICAR UMA ESCOLA DE 

EXCELÊNCIA DE SUCESSO EDUCATIVO COM TODOS E PARA TODOS! 

 
                                       Guimarães, de 9 maio de 2017 

 

 

A candidata ao cargo de diretor do Agrupamento de Professor Abel Salazar – Guimarães 

 

 

___________________________ 

                                           (Maria do Carmo de Magalhães Pereira) 


