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Prelúdio  

 

 
Por uma Escola de sucesso: 

de todos, com todos e para todos. 

Promotora de Saberes e experiências 

em prol da Pessoa 

do cidadão/ã 

 que procura o êxito e 

aspira ser Feliz. 

 

 

 O Projeto de Intervenção que agora se apresenta materializa o plano de 

intenção/ação para o quadriénio 2013/2017 no Agrupamento de Escolas de Barroselas. 

Move-nos a convicção nas virtualidades deste Agrupamento – os atores que constituem 

o rosto da escola podem criar sinergias capazes de tornar todos os alunos/as o centro de 

uma práxis comprometida com o desenvolvimento de competências e saberes num 

horizonte de responsabilidade ética que ultrapassa o estrito cumprimento de normativos 

legais exteriormente regulamentados. Impulsiona a consciência da premente 

necessidade de instaurar a abertura à mudança, capaz de transformar o Agrupamento 

num polo de desenvolvimento local, envolvendo os diferentes agentes da comunidade 

educativa e o meio, através de parcerias assentes na colaboração e no sentido de 

responsabilidade social. 

 Urge devolver ao Agrupamento a consciência crítico-reflexiva do Projeto que une e 

identifica os seus membros e se encontra plasmado nos seus documentos orientadores. 

Só conhecendo, discutindo campos de possibilidades, empenhando-nos na promoção 

dos alunos enquanto pessoas portadoras de um futuro a construir com Esperança é que 

poderemos recuperar o gosto e o sentido da profissão que ousamos abraçar. 

 O Projeto de Intervenção apresentado para apreciação analisa a o plano de ação 

estratégica a implementar no quadriénio 2017/2021, no resultado de recondução para 

um segundo mandato como Diretora do AE de Barroselas. Num primeiro momento 

apresentaremos a caracterização do Agrupamento de Escolas de Barroselas. Em 

seguida, serão elencados os problemas identificados e as grandes linhas orientadoras da 

ação tendo sempre presente a missão e metas enunciadas no Projeto Educativo do 

Agrupamento. A conclusão segue a reflexão e é o ponto de partida para a concretização 

do Projeto. 

  



CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR 

 
 

 A Escola Básica e Secundária de Barroselas é a Escola-Sede do Agrupamento de 

Escolas de Barroselas, constituído por cinco estabelecimentos de educação e ensino, 

onde são lecionados desde o nível pré-escolar até ao ensino secundário, a educação e 

formação de adultos e ainda o ensino artístico especializado de Música, em articulação 

com a Academia de Música de Viana do Castelo).  

       Localizada à 14Km da sede do concelho, insere-se num meio semirrural, 

acompanhado pela presença de bem e serviços essenciais, assim como de pequenas 

indústrias que dinamizam o tecido económico da Vila de Barroselas. 

       O lema do seu Projeto Educativo «Desenvolver competências e saberes, educar 

para a cidadania» fomenta a promoção integral da pessoa dos alunos, preparando-os 

para o Futuro, através do exercício coletivo centrado na procura do sucesso educativo, 

assente na valorização do trabalho, da persistência geradora de sinergias capazes de 

transformar os alunos em sujeitos ativos de conhecimento. Do Projeto Curricular 

destaca-se a praxis norteada por uma cultura de autonomia e responsabilidade, 

promovendo o compromisso de tornar a vivência no quotidiano escolar, uma 

experiência de sucesso e qualidade de todos, com todos e para todos. 

 Tendo como base os dados constantes na Plataforma MISI, frequentam o 

Agrupamento 831 alunos, distribuídos por 38 turmas:  

 

Nível de ensino N.º de alunos 

Pré-escolar 65 

Primeiro ciclo 299 

Segundo ciclo 162 

Terceiro ciclo 230 

CEF 14 

Secundário 61 



  Deste universo, cinquenta e nove alunos estão sinalizados como portadores de 

necessidades educativas especiais de carater permanente, sete dos quais têm Currículo 

Específico Individual. O Ensino Artístico Especializado de Música é frequentado por 16 

alunos. Outra característica a destacar é o elevado número de alunos que beneficiam dos 

apoios da Ação Social Escolar: considerando o universo dos alunos que frequentaram 

no ano letivo 2017/2018, 351 estavam abrangidos pela ação social escolar, o que 

equivale a 42,60%. 

 No que diz respeito ao pessoal não docente, o Agrupamento conta com 8 

assistentes técnicos e 51 assistentes operacionais (incluindo as contratações a tempo 

parcial e os contratos de emprego e inserção). Da realidade do Agrupamento também 

fazem parte 114 docentes, dos quais apenas 8 são contratados o que configura um corpo 

docente estável, conhecedor da realidade escolar.  

 Centrando-nos nos resultados académicos e tendo como base os dados da 

Plataforma Info Escolas (Estatísticas das Escolas), os resultados da avaliação externa 

ocorrida (2015/2016 – 2016/2017) permitem destacar as taxas de transição/conclusão 

acima da média nacional, assim como o desempenho nas Provas de Aferição com 

resultados superiores às médias nacionais e a evolução positiva dos Exames Nacionais 

de 9.º ano cujos valores estão próximos das médias nacionais na disciplina de 

Matemática e em Língua Portuguesa estão acima dos referentes nacionais. De igual 

modo, a percentagem de alunos que obtêm positiva nas provas nacionais do 9.º ano após 

um percurso sem retenções nos 7.º e 8.º ano é de 45% (sendo de 35% a média 

nacional). No ensino secundário, na disciplina de Matemática A, quando se comparam 

os resultados dos alunos da escola nesta disciplina face aos resultados dos mesmos 

alunos nas outras disciplinas com exame verifica-se que desde 2014/2015 os resultados 

estão acima dos esperados, dado o resultado nas outras disciplinas. Outro dado 

importante diz respeito às elevadas taxas de transição de alunos que beneficiaram de 

plano de acompanhamento.  

 O impacto nos resultados sociais do trabalho desenvolvido é significativo, 

centrando a ação educativa no comportamento cívico dos alunos, através de tutorias e da 

implementação de apoios educativos e da oferta complementar da disciplina de 

Educação para a Cidadania no Ensino Básico. Este esforço está também presente no 

Plano Anual de Atividades através do Projeto “Renovar Atitudes” com vista à 

interiorização de atitudes proativas no âmbito da disciplina, da assiduidade e 



pontualidade e da conservação do património (saber ser e saber estar), aspetos 

considerados no domínio socioafetivo dos critérios de avaliação. Ainda neste domínio, a 

Associação de Estudantes tem sido um baluarte no exercício da cidadania através na 

dinamização de Projetos do Agrupamento. A participação em iniciativas locais, 

regionais e internacionais, nomeadamente o Parlamento dos Jovens, o Projeto 

Erasmus+, o Desporto Escolar, o Programa Ler+, entre outros, reforçam a perspetiva da 

educação integral dos alunos e projetam a imagem Agrupamento no exterior. 

 

IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS 

 

Há uma cultura escolar que convida à mobilização da vontade 

de cada um para concentrar o seu espírito no conhecimento, no 

trabalho, no esforço e na alegria de compreender. Essencial se 

torna, por isso, nunca ceder à tentação de esmorecer na 

qualidade do ensino e das aprendizagens, (…) em nome do que 

quer que seja, nomeadamente as condições sociais dos alunos 

ou as dificuldades de aprendizagem; impõe-se que em cada 

comunidade se criem os dispositivos necessários, sociais e 

escolares, para que nenhum aluno fique sem acesso aos 

conhecimentos básicos estruturantes para o futuro das 

aprendizagens. Se a escola e a comunidade, com especial 

empenho da família, não o conseguirem fazer, mais ninguém o 

fará, dentro e fora do sistema escolar (…). 

Azevedo, 2011:175-176 

 

 

 O Agrupamento de Escolas de Barroselas tem desenvolvido desde 2007 o projeto 

de autoavaliação norteado pela premência de «Perceber o Presente, Formar o Futuro», 

numa experiência de “olhar o espelho” de modo a conhecer virtualidades e 

constrangimentos na realidade escolar. Conjuntamente com os resultados da avaliação 

externa, feita pela Inspeção Geral da Educação e Ciência em 2008, tomaram forma os 

domínios de intervenção sobre os quais era necessário agir e que se encontram 

explicitados no Projeto Educativo do Agrupamento, no capítulo intitulado «Da diagnose 

à ação estratégica». 

 

 A partir deste referencial é possível elencar os problemas sobre os quais a 

comunidade educativa deverá centrar os esforços, as metas que definem o horizonte de 

atuação dos diferentes atores, a missão configuradora do sentido da praxis 



acadêmica/profissional/vivida, assim como as linhas de orientação preconizadas no 

Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Barroselas.  

 Os domínios de intervenção abrangem quatro grandes áreas, conforme podemos 

constatar no esquema a seguir apresentado, sendo o aluno o centro do mundo-da-vida 

(Habermas) do Agrupamento. 

 

 Como referido na candidatura apresentada em 2013, quando se concebe um plano 

de intervenção no Agrupamento, sustentado na identificação dos pontos fortes e dos 

problemas, é suposto percorrer um caminho, coexistindo com a incerteza, com a utopia 

e com a perseverança. Construir a mudança é possível. Intrínseco a este processo, e 

assumindo-se a Escola, os professores e toda a comunidade escolar como agentes de 

mudança, importa que os diferentes atores se apropriem e construam estratégias e 

dispositivos adequados e estimulantes; o trabalho pessoal e o trabalho colaborativo são 

imprescindíveis. Assim, propomos: um modelo de gestão aberto e evolutivo; investir na 

criação de condições facilitadoras para a resolução de problemas, a inovação e o sucesso 

de TODOS, com todos e para todos, como refere o Projeto Educativo do Agrupamento. 

 Os documentos estruturantes (Projeto Educativo, Projeto Curricular, o Plano Anual 

de Atividades, o Regulamento Interno, os Relatórios da Equipa do Observatório de 

Qualidade) serão as fontes privilegiadas para a recolha de informação pois considero 

que todos os membros da comunidade educativa devem reconhecer-se na especificidade 

deste Agrupamento.  Importa ousar pensar o Agrupamento como um Espaço para 

Aprender a Ser Feliz sob a égide da excelência e do cuidado, da exigência e da 

responsabilidade, tornando-o um espaço de referência em prol do serviço público de 

qualidade, em suma: um Agrupamento que marque e faça a diferença. 



 Passemos então à análise dos quatro domínios de intervenção. Os problemas 

elencados são cruciais, se tivermos como referência a missão do Projeto Educativo do 

Agrupamento
1
 que procura elevados padrões de desempenho académico ao definir-se o 

que se espera que os alunos aprendam e sejam capazes de fazer. Isto revela a 

consciência e a responsabilidade profissional dos agentes uma vez que elevados padrões 

de desempenho a todos os níveis de atuação são o alicerce do sucesso académico. 

 O Plano de Ação e Melhoria com o qual nos comprometemos elenca a ação 

estratégica para o quadriénio 2017/2021. 

A. Sucesso Educativo e Desenvolvimento Integral dos Alunos  

 

 Neste domínio de intervenção, torna-se clara a necessidade de um trabalho centrado 

na resolução dos problemas detetados, nomeadamente na melhoria dos resultados 

alcançados nas disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa, Física e Química, 

Biologia. 

 Tendo como referência o Relatório sobre os Resultados Académicos no ano letivo 

2011/2012 apresentados pela Equipa Sub-PAR, podemos assinalar já no 2.º ciclo que a 

percentagem de alunos com sucesso cumulativo às disciplinas de Matemática e Língua 

Portuguesa são preocupantes: no 5.º ano é de 84,21% enquanto no 6.º ano é de 68,57%. 

No que concerne à avaliação externa na disciplina de Matemática, o desempenho nos 

exames nacionais realizados mostra uma taxa de sucesso superior à registada a nível 

nacional, mas não podemos esquecer que 40% dos alunos não o alcançaram.   

                                                      
1
 «Mobilizar, sensibilizar, desenvolver e incorporar práticas de melhoria e orientar-se para a excelência. 

Alcançar o sucesso educativo e o desenvolvimento pleno dos alunos, através  

i. da conceção de um planeamento estratégico para a melhoria da escola;  

ii. do acompanhamento do desenvolvimento do processo pedagógico e da qualidade do ensino, 

estimulando práticas eficientes e eficazes, alinhando os documentos da escola com as diretrizes 

curriculares do MEC;  

iii. da instituição de equipas de trabalho fortalecendo a autonomia;  

iv. da administração da escola através de uma gestão participativa;  

v. do fortalecimento e ampliação das relações da escola com a comunidade.» 

  

in: Agrupamento de Escolas de Barroselas, Projeto Educativo  

– Período de Vigência 2012 – 2016. 

A1. Sucesso Académico 
A2. Desenvolvimento Pessoal e 

Social  



 Passando ao 3.º ciclo, na disciplina de Matemática assinala-se uma taxa de sucesso 

de 65,83%. Se considerarmos cumulativamente o sucesso nas disciplinas de Língua 

Portuguesa e Matemática, no 8.º e 9.º anos é de 60%. 40% dos alunos não o 

alcançaram.  

 Se atendermos ao sucesso pleno dos alunos do 3.º ciclo, não podemos ficar 

indiferentes ao facto de se registar 60% no 7.º ano, 50% no 8.º ano e 54% no 9.º ano. 

 No ensino secundário tendo como referência os resultados da avaliação interna e 

externa podemos registar um desfasamento na disciplina de Física e Química A (média 

interna 13,3 e média da avaliação externa 8,0). Encontramos uma média inferior a dez 

na avaliação externa nas disciplinas de Biologia/Geologia e Matemática. 

 Importa também salientar o sucesso dos alunos no ingresso ao ensino superior, 

tendo na maioria dos casos sido admitidos na primeira opção. Os ex-alunos deste 

Agrupamento são estudantes bem sucedidos academicamente, integrados em percursos 

pessoais e profissionais reconhecidos. 

 As grandes linhas orientadoras do PLANO ESTRATÉGICO DA AÇÃO nesta 

área de melhoria serão: 

A1. Sucesso Académico 

 Continuar a desenvolver a monitorização dos resultados escolares numa 

perspetiva crítico-reflexiva. Contudo, deverá envolver toda a comunidade 

educativa de modo a assumir o exercício de compromisso com as aprendizagens 

e o sucesso dos alunos. 

 Solicitar a presença do representante das diferentes Áreas Curriculares, 

nomeadamente da disciplina de Matemática, no Conselho Pedagógico, 

fomentando o sentido de participação ativa e prestação de contas. 

 Reforçar as aprendizagens através das diferentes modalidades de Apoio 

Pedagógico. Os alunos deverão ser coresponsabilizados pelo percurso de 

aprendizagem. Neste sentido, a implementação de Projetos como a Sala de 

Estudo, o Ágora (aprender a aprender com autonomia) e a Assembleia de 

Delegados de Turma poderão fortalecer a triangulação professor-aluno-família. 

 

 Reforçar as estratégias de ensino-aprendizagem das disciplinas com maior 

insucesso académico. Aliar a componente teórica da aprendizagem com o 



exercício de compreensão e resolução de problemas (ex. Clube da Matemática; 

reforço da componente letiva na disciplina de Matemática para a resolução de 

exercícios…). 

 Tornar a Sala de Estudo uma realidade viva no Agrupamento, centrada nos 

alunos/as, com sessões de estudo orientado (centradas na educação para a 

autonomia), literacia da informação (em articulação com a BE), com materiais 

produzidos pelos diferentes Departamentos/Conselho de Docentes e com um 

horário de funcionamento alargado. 

 As diferentes medidas de Apoio Pedagógico deverão estar já assinaladas no 

horário dos alunos e dos docentes. 

 Maximizar o trabalho colaborativo de modo a estabelecer uma sequencialidade 

e articulação no desenvolvimento de competências e saberes dos alunos. 

 As estratégias de Apoio Pedagógico serão monitorizadas de modo a fomentar, 

colaborativamente, a reflexão e procura de novas estratégias de ação. Quando 

um aluno for excluído por faltas de uma estratégia de Apoio Pedagógico será 

necessário encontrar uma nova metodologia que o implique efetivamente. 

 Divulgar as boas práticas educativas, os projetos inovadores, dos bons 

resultados escolares existentes no Agrupamento, de forma sistemática, 

reconhecendo o mérito e o trabalho dos diferentes agentes. 

 Continuidade da implementação de um eficaz projeto de tutorias. 

 Promover uma articulação eficaz da Educação Especial com os Conselhos de 

Turma de modo a gizar planos de trabalho conjuntos. 

 Valorização do Projeto GHR incrementando o trabalho colaborativo das 

equipas pedagógicas de modo a proceder a um plano de reflexão/ação sobre os 

resultados alcançados, bimensalmente, envolvendo os alunos, Pais/EE. 

 Fomentar a realização faseada dos Testes Intermédios de modo a distribuir a 

carga de trabalho dos alunos, sem descurar a sua realização em todas as 

disciplinas.  

 Reorganizar o trabalho letivo orientando-o para a qualidade das aprendizagens 

em detrimento da quantidade, no respeito pelos Programas. 

 Reavaliar as condições de acesso ao quadro de excelência de modo a abranger 

os alunos do primeiro ciclo. 



 Fomentar sessões de estudo para a preparação dos Exames Nacionais e 

acompanhamento dos alunos para esclarecimento de dúvidas. 

 Criar um Gabinete de Comunicação que permita dar a conhecer aos parceiros o 

trabalho realizado no Agrupamento, em prol do sucesso educativo. 

 

A2. Desenvolvimento Pessoal e Social  

 Constituir equipas multidisciplinares de apoio ao estatuto do aluno (art. 35.º) 

de modo a articular nos diferentes atores uma cultura de rigor e de exigência. 

 Promoção do programa de mediação escolar para definição de regras de 

convivência na comunidade escolar e para prevenção de situações perturbadoras 

do funcionamento das atividades escolares. 

 Proporcionar a Articulação das diferentes áreas do Plano Anual de Atividades e 

a participação alargada da comunidade educativa. 

 Implementar o observatório de qualidade através da constituição de equipas de 

trabalho compostas pela comunidade em prol da autoavaliação da escola 

(constituição de comissões/secções pedagógicas).  

 Fomentar o desenvolvimento de projetos extracurriculares que fomentem a 

formação integral, a participação cívica dos alunos e promovam a imagem e 

potencialidades do Agrupamento.  

 

B. Organização Curricular e Pedagógica 

 PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA:

 

B1. Investir toda a energia coletiva no desenvolvimento e otimização dos recursos, na 

identificação de necessidades, na definição de estratégias e na articulação de 

intervenções. 

 Tendo por referência e confrontados com a identificação dos problemas, plasmados 

nos documentos estruturantes do Agrupamento, torna-se prioritário criar estratégias 

B1. Garantir a apropriação 
dos  documentos 
estruturantes do 
Agrupamento 

B2. Investir na qualidade 
da ação educativa 

B3. Garantir a aplicação 
de metodologias de 

avaliação concertadas  

B4. Escola como lugar de 
aprendizagem 



favorecedoras da sua apropriação e que contribuam para uma intervenção concertada, 

assim, torna-se premente: 

 Desafiar para a criação de momentos de trabalho em torno dos documentos 

orientadores; num primeiro momento em sede de departamento; num segundo 

momento em grupo mais alargado/agrupamento. Deverão ser alvo de 

identificação e de reflexão: principais objetivos; o que foi feito e como se 

concretizou; mecanismos a desenvolver para ultrapassar os pontos identificados 

como fracos; propostas de melhoria (uma semana /um tema). 

 Criar hábitos facilitadores do “Encontro de saberes, a fim de romper com o 

isolamento, e assumir o desafio do conhecimento para capacitação…” pretende-

se reconhecer que melhorar a articulação interdisciplinar e a potenciação dos 

saberes pressupõe planificação e regulação; a definição do sentido intencional e 

refletido; um conhecimento da globalidade dos programas; a existência de 

equipas de trabalho colaborativo empenhadas no desenvolvimento curricular. 

Assim, propomos: 

1. Análise, (des)contrução dos programas e formas de fazer pedagógico 

(entre educadores/docentes/grupos disciplinares/departamentos); 

2. Criar momentos de apresentação/tradução dos programas (grupo 

disciplinar) para os outros grupos disciplinares que irão interagir com os 

diferentes grupos/turmas. 

3. Instituir o trabalho em equipa em torno da construção do Plano de Turma 

e outros documentos (PAPI, PIT…). 

4. Potenciar a articulação entre ciclos, através de um conhecimento mais 

aprofundado da sequência progressiva e interligada entre as diferentes 

unidades, anos e ciclos. 

5. Desenvolver estruturas organizativas facilitadoras: horários, 

estruturas de coordenação, espaços, recursos. 

6. Organizar estratégias e formas diversificadas e criativas de formação, à 

medida das necessidades identificadas: ações formais, laboratórios, 

oficinas, leitura e discussão de textos, encontros temáticos; troca de 

experiências… 

7. Transversalmente, pretende-se que as dinâmicas sejam percorridas 

por um modelo de avaliação coerente e interpretativo (metodologia 

de projeto); de sistemas de monitorização do processo, inserido em 

contextos de ação: utilização ferramentas de regulação 

(acompanhamento, avaliação, reorientação) e de divulgação. 

 

8. Importa sublinhar que, tendo em consideração o aumento do nível de 

conhecimento (pessoal e coletivo) e de capacidade reflexiva, resultante 

quer da apropriação dos documentos estruturantes do Agrupamento, quer 

da transversalidade e verticalidade dos saberes a desenvolver pelos 

alunos em cada ano/ciclos, planificar o Plano Anual e Plurianual de 



Atividades apresenta-se como um processo mais consciente e de maior 

responsabilidade individual e coletiva.  

 Em coerência com estes pressupostos, o nível de interação dos diferentes atores 

será valorizado e serão fomentadas metodologias e estratégias de  cooperação para a 

construção coletiva de propostas de intervenção. 

B2.  

 Tendo por compromisso a educação de todos os alunos, idealizamos um cenário de 

revitalização do Agrupamento suportado numa intervenção responsável esclarecida 

(facilitada pelas propostas identificadas em B1) e em equipas pedagógicas motivadas, 

nomeadamente para o processo de planificação-intervenção-reflexão (um clima de 

confiança, a valorização da experiência profissional, a articulação e construção 

curricular, identificadas em B1 apresenta-se como um elemento de fulcral importância). 

Perspetiva-se uma estreita relação entre profissionalidade docente, formação contínua e 

qualidade da ação educativa. 

B3.  

 Assegurar a aplicação de metodologias de avaliação que permitam aos alunos a 

consecução dos seus objetivos educacionais e aos professores a monitorização das 

atividades desenvolvidas. Considerando que a avaliação permite que qualquer das partes 

implicadas atribua um sentido e um valor à aprendizagem/à formação; que o que está 

subjacente à avaliação é que se registem melhorias na eficácia e nos investimentos 

feitos, as mudanças individuais e coletivas; a aplicação de metodologias de avaliação 

que numa interação dinâmica permitam uma compreensão mais aprofundada da 

qualidade e das possibilidades de intervenção e a tomada de decisões ao serviço da 

aprendizagem assume-se como parte integrante do processo educativo. 

 Na esteira da conceção de projetos educativos (Plano de Turma), 

educação/formação e avaliação estão em estreito diálogo; a avaliação possibilita a 

monitorização sistemática; assume caráter formativo; resulta de uma reflexão sobre 

todos os elementos, momentos e fatores; é orientadora da ação. 

 Perseguindo tais objetivos, ganha fulcral importância o envolvimento de toda a 

comunidade escolar nos balanços periódicos e na reflexão sobre os resultados; a sua 

análise inter e intradepartamental; a criação de momentos de apresentação e divulgação 

de resultados; o comprometimento e a vinculação de todos os envolvidos. 

B4. A Escola como lugar de aprendizagem 

 Na continuidade das dinâmicas propostas, os projetos formativos e a valorização da 

aprendizagem contínua apresenta-se como um dos processos prioritários.  



 Serão desafiados os Departamentos/Áreas Curriculares e as diversas equipas de 

trabalho, a propor, identificar necessidades temáticas formativas, assim como serão 

valorizados estes momentos de construção de conhecimento: O Agrupamento será 

assim uma Comunidade Aprendente de todos, com todos e para todos. 

Considerando a necessidade de criar mecanismos potenciadores de sucesso de cada e de 

todos os alunos, toda a comunidade educativa deverá ser envolvida em processos de 

formação. Face à complexidade dos contextos sociais, educativos, das problemáticas 

que a escola enfrenta, em presença da dimensão da complexidade e perante a forte 

responsabilidade profissional colocada aos professores, a atualização em áreas 

prioritárias constitui uma condição essencial e estruturante do ato pedagógico. 

  Criar mecanismos e estreitar relações com as organizações, instituições de 

formação de docentes (ESE, Universidades, Centros de Formação, individualidades de 

reconhecido mérito). 

 

«O que revelam os estudos sobre as escolas portuguesas com melhor desempenho 

social, bem como o demonstram os casos relatados no “Estado da Educação 2010”, do 

Conselho Nacional de Educação, é que, para além de meras organizações sociais, 

estas escolas são comunidades bem focadas e organizadas, organizações aprendentes, 

em que os direitos, os deveres e as necessidades de cada aluno estão no coração da 

organização, em que se trabalha arduamente todos os dias, em que existem 

importantes valores partilhados, elevados níveis de participação e implicação da 

maioria dos professores, em que se projeta uma imagem positiva acerca de todos os 

alunos e da escola, situação que está sempre intimamente articulada quer com uma 

contínua aprendizagem institucional quer com modelos de direção baseados na 

participação e na “liderança transformacional”.» 

(Azevedo, 2011: 274) 

C. Organização e Gestão 

 PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA: 

 

 Ao nível da Organização e Gestão podemos identificar três grandes áreas:  

 Recursos Humanos 

 Gestão Administrativa 

 Gestão Financeira 

 Gestão Patrimonial 

 

C.1. Melhorar as condições 
de trabalho 

C2. Promover a 
otimização dos recursos 

C3. Diligenciar a eficácia 
dos recursos financeiros 

C4.  Fortalecer a cultura 
de autoavaliação 



RECURSOS HUMANOS  

 

 Tendo em conta a forte desmotivação do corpo docente e a insuficiência de pessoal 

auxiliar que cria limitações ao funcionamento organizacional será necessário 

desenvolver atitudes centradas no estatuto/categoria profissional pouco focalizadas 

numa cultura humanista que procure desenvolver holisticamente a pessoa que nos 

alunos mora. 

Assim, no exercício do cargo de diretora do Agrupamento pretendo: 

 Auscultar e adequar a distribuição do serviço letivo às competências/perfil dos 

docentes, salvaguardando sempre a formação integral dos aluno. Neste sentido 

e para citar um exemplo, promover-se-á a criação de equipas de docentes 

nomeadamente de apoio ao refeitório de forma a reparar atitudes e incutir regras 

de comportamento e saber estar à mesa. 

 Auscultar e adequar a distribuição do serviço pelos recursos humanos não 

docentes no sentido de rentabilizar a resposta ao nível da segurança e da ação 

educativa em geral. 

 Criar mecanismos que assegurem a rentabilização de espaços de trabalho e 

lazer a oferecer à comunidade educativa (sala de trabalho para professores, com 

espaço multimédia para produção de materiais, sala de reuniões de pequenos 

grupos, sala de receção aos diretores de turma, sala de estudo e bar a funcionar à 

hora de almoço). 

 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

 O peso das tarefas burocráticas tem vindo a ganhar lugar em detrimento do 

investimento na investigação e desenvolvimento profissional. Procurar-se-á valorizar 

estratégias que maximizem a boa gestão do tempo e dos recursos. Proponho como 

estratégia: 

 Sensibilizar para a mudança. 

 Formação do pessoal não docente nas áreas do atendimento ao público, gestão 

de conflitos, motivação. 



 Formação do pessoal não docente na área de informática para apoio mais eficaz 

ao nível da rede de informática. 

 Proporcionar o horário dos Serviços Administrativos compatível com as 

possibilidades laborais de pais/encarregados de educação e demais agentes do 

Agrupamento (abertura à hora de almoço e um dia por semana até às 19h00). 

 Proporcionar ofertas formativas de acordo com as necessidades, desejos e 

saberes da população estudantil, nomeadamente aulas suplementares de 

preparação para exames, atividades formativas – clube de línguas, informática, 

projetos desportivos, entre outras. 

 

GESTÃO FINANCEIRA 

 

 Incrementar uma cultura de responsabilidade e transparência na gestão dos 

fundos. 

 Divulgação periódica das contas da escola. 

 Viabilizar esforços no sentido de disponibilizar verbas para a contratação de 

serviços de psicologia e orientação. 

 Implementar uma gestão otimizada dos recursos provenientes dos cursos 

financiados pelo POPH. 

 Priorizar as necessidades orçamentais em função de critérios de natureza 

pedagógica. 

 Promoção de protocolos de aluguer de espaços. 

 Monitorização fina das instalações tendo em vista minimizar, por exemplo, 

fugas de água e regularizar a prática da reciclagem de materiais. 

GESTÃO PATRIMONIAL 

 

 Importa promover a participação da comunidade educativa na melhoria do 

espaço físico, perspetivando índices de bem-estar e conforto na escola, expressos 

não só na limpeza, conservação, adequação a atividades pedagógicas, mas 

também na sua utilização criativa, nomeadamente com a realização de eventos 

de diversa natureza que envolvam toda a comunidade educativa. 



 Defender o processo de requalificação dos espaços escolares da Escola Sede o 

mais rápido possível. 

 Apoio na resolução dos problemas procurando a gestão equilibrada do 

orçamento e dos equipamentos. 

 

D. Relação Escola/Comunidade 

 

 Aumentar o grau de participação dos Pais e Encarregados de Educação, 

estimulando o contacto regular dos pais e encarregados de educação com o 

diretor de turma/docente titular de turma, envolvendo e responsabilizando-os 

pela vida escolar dos seus educandos. 

 Apoiar a comunicação entre os representantes de Pais/E.E. das diferentes 

turmas e os restantes pais. 

 Otimizar o acesso à informação; 

 Promover um espaço/página exclusiva para os Pais e E.E. na revista do 

Agrupamento. 

 Disponibilizar a plataforma Moodle aos Pais/EE. 

 Criar e fomentar a comunicação através do e-mail institucional. 

 Planificar e realizar atividades curriculares e de enriquecimento curricular que 

envolvam os Pais/EE.  

 Realizar ações conjuntas com as associações de pais e a associação de 

estudantes - bullying; cyberbullying; cybersegurança, entre outros  temas 

emergentes, relacionados com hábitos/práticas das crianças e jovens, visando a 

prevenção. 

 Promover sessões de apoio familiar (Escola de Pais). 

 Mobilizar a comunidade escolar para apoio a alunos mais desfavorecidos, 

trabalhando os valores da solidariedade, da amizade e da Entreajuda (por 

D1.  Incentivar a participação 
construtiva dos Pais/Encarregados 

de Educação  
D2. Reforçar a rede de parcerias  

D3. Projetar positivamente a 
identidade do Agrupamento 



exemplo, dinamizar uma Feira de Solidariedade, a fim de se apoiar alunos e 

famílias com dificuldades económicas). 

 Atribuir responsabilidades aos alunos – organização de determinados espaços 

da Escola (por exemplo, o polivalente). 

 Monitorizar os resultados, nomeadamente através do número de Encarregados 

de Educação presentes nas reuniões com os Diretores de Turma e em reuniões 

gerais de Encarregados de Educação; dos Relatórios dos DT e CDT, número de 

visitas à página web da Escola, número de Departamentos /estruturas com 

informação no sítio da Escola, número de e-mail trocados entre os membros da 

comunidade educativa, dos dados recolhidos em relatórios… 

 

«A pessoa humana, cada pessoa, está no centro da educação e toda a atividade 

humana: em cada criança ou jovem, em cada adulto, em cada idoso com que 

deparamos, mora sempre uma pessoa única, com uma dignidade inalienável e 

inviolável, que está acima e antes de qualquer enquadramento institucional ou função 

social. A educação é essa “arte” de promover o desenvolvimento humano de cada 

pessoa, que só se des-envolve verdadeiramente na medida em que é acolhida pelo 

outro, que lhe dá em si um lugar; o outro des-oculta-me solidariamente, convocando 

toda a humanidade indizível que me habita. Por isso, a educação escolar e social não 

se traduz apenas em percursos de socialização e de formação para o exercício de uma 

cidadania responsável, traduz-se, antes e acima disso, em percursos de 

personalização, de irrupção da subjetividade autónoma de cada um no confronto livre 

com os outros, em relações de amor e de trabalho árduo, em dinâmicas sociais de 

interdependência, de cooperação e de liberdade, de busca da verdade e de abertura à 

dimensão transcendente do ser humano.» 

Azevedo (2011: 124-125) 

 

CONCLUSÃO 

O CAMINHO CONSTRÓI-SE AO ANDAR… 

 O projeto de intervenção que aqui se propõe constitui um desafio a nível pessoal e 

profissional, no entanto, estes desafios são maravilhosos quando temos a possibilidade 

dos tornar um caminho construído com pessoas, pelas pessoas, pela sociedade à qual 

pertencemos. 



 Move-me a consciência dos difíceis momentos que atravessamos e a convicção que 

a diligência e o saber profissional adquirem outro sentido graças ao Amor com que 

fazemos e nos entregamos às causas, à procura de Felicidade que orienta a Vida. 

 Não estou só. A equipa que constituirá a direção do Agrupamento, caso se 

considere relevante este Projeto é formada por membros do Agrupamento, com um 

sólido conhecimento da sua realidade, aliada à experiência e formação na 

Administração e Gestão Escolar. Importa também referir que nos move o sentido de 

missão ancorada no respeito pelo Projeto Educativo do Agrupamento. Valorizamos as 

ligações morais enquanto sinergia: estas surgem dos deveres dos professores, alunos, 

Pais e Encarregados de Educação e demais agentes aceitam e das obrigações que têm 

uns para com os outros e para com o seu trabalho. (Sergiovanni:60) As obrigações 

surgem de compromissos comuns e de crenças e valores partilhados. 

 Procuraremos (re)construir o rosto do Agrupamento de Escolas de Barroselas, à luz 

de valores humanistas, responsabilizando-nos pelo futuro que espera a harmonia 

comprometida com a excelência. 

[Na pedagogia burocrática] A educação orienta-se, pois, mais para a obediência do 

que para a liberdade, mais para a submissão do que para a participação (Fernández 

Enguita, 1992:79-80), mais para a “domesticação” do que para a “libertação” do 

homem. Por sua vez, a concepção humanista da educação promove o encontro das 

pessoas do educando-educador e do educador-educando, na convicção de que “os 

homens se educam entre si mediatizados pelo mundo” e de que o que importa é 

desafiar os educandos através de situações existenciais concretas.» 

(Formozinho, 2009: 22) 

 

 Existe um certo desencanto em relação às espectativas geradas em torno à escola, às 

virtualidades da educação escolar. O anseio por mais igualdade social, acesso à instrução, 

desenvolvimento das competências consagradas nos “quatro pilares da educação” – aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver com os outros, aprender a ser
2
 emergem 

paradoxalmente uma vez que “os benefícios prometidos pela escola não ocorrem tão 

facilmente.” (Azevedo, 2011: 43).  

                                                      
2
 Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, coordenada 

por Jacques Delors. 



 A partir da segunda metade do século XX assistimos a um forte investimento na 

escolarização, contudo a “crise mundial da educação” agudiza-se nos finais da década de 

sessenta: a escola não acompanhou as transformações civilizacionais e os professores foram o 

alvo do descontentamento generalizado por parte da sociedade. Com a democratização do 

ensino, a importância do investimento no aumento dos níveis de qualificação associado à 

promessa de um futuro economicamente sustentado sucumbe e passa a ser percecionada como 

promotora de injustiça, num tempo de incertezas. (Canário, 2005: 81) 

«O problema não reside em saber como é que os professores põem os alunos a 

trabalhar (na óptica do capataz), mas, sim, como é que as escolas podem ser locais 

onde os professores e alunos (nos seus respectivos papéis) formem comunidades de 

aprendizagem que tenham em comum o gosto pelo estudo. 

 

(…) os atores sociais nas escolas passam de uma lógica de desempenho de um papel 

para a de um processo de construção de uma experiência escolar, sendo a 

consequência mais importante desta mutação a de colocar como central o trabalho de 

construção do sentido do trabalho realizado na escola por professores e por alunos. 

Trata-se de algo que é dificultado por uma perda de legitimidade que decorre do fosso 

cada vez maior entre as expectativas sociais depositadas na escola e as possibilidades 

da sua concretização.» 

(Canário, 2005: 76; 86) 

 

 

 A escola e os seus atores são convidados a repensar-se e a ousar pensar soluções 

específicas para a realidade/turma que tem como missão educar. É esse o nosso desafio: 

passar do vivido cristalizado à ação motivada e empenhada de todos, com todos, para 

todos. 

31 de julho de 2017 

 

Maria Teresa da Costa Almeida 
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