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Sumário Executivo
 Identificação dos problemas
O Agrupamento de Escolas de Nelas apresenta um conjunto de problemas, comum à maioria
das comunidades escolares, sobre os quais propomos uma intervenção sistemática ao longo do
quadriénio 2013-17. Os resultados escolares em alguns ciclos, anos e/ou disciplinas, o
absentismo de grupos bem determinados (alunos de etnia cigana e alunos de cursos
profissionais), a indisciplina, o fraco sentido de responsabilidade no cumprimento das tarefas
inerentes ao ofício de aluno, a dificuldade dos alunos em definir os seus projetos de vida, o
acompanhamento pouco eficaz da vida escolar e a pouca valorização da escola por parte de
algumas famílias, a frágil articulação entre ciclos, a insuficiente formação contínua de docentes
e não docentes para fazer face a problemas emergentes e à inovação, a inadequação de alguns
edifícios escolares e a rápida desatualização de equipamentos tecnológicos são os problemas
que maior reflexão têm merecido e que, entre outros, serão alvo de ações concertadas neste
projeto de intervenção.
 Missão
O AENelas enquanto agrupamento vertical constituído em 2010/2011, é composto por 7
edifícios onde funcionam salas de JI‟s (10 salas), 4 escolas de 1º CEB (19 turmas), 1 escola com
2º e 3º CEB (18 turmas) e 1 escola com 3º CEB e Ensino Secundário (15 turmas). As escolas e
JI‟s, com um total de 1170 alunos, situam-se nas freguesias de Nelas, Carvalhal Redondo,
Santar/Moreira,

Senhorim

e

Vilar

Seco,

sendo

a

missão

de

todos

eles

fazer

um

acompanhamento educativo de proximidade junto das suas crianças, alunos e familiares, numa
perspetiva educativa inclusiva, estando a sua atuação alicerçada na formação do sujeito
enquanto aluno e cidadão. A escola que me proponho orientar terá de continuar a formar
indivíduos devidamente capacitados (intelectualmente e a nível das atitudes e valores) para
prosseguirem estudos superiores ou para integrarem o mercado de trabalho, desejando-se que
a qualidade vá melhorando à medida que novas/diferentes opções de gestão vão sendo
introduzidas, ambicionando-se, em última análise, uma “escola de referência e excelência” (PE).
 Metas
O AENelas, para além das instalações, compreende um conjunto de recursos humanos, internos
e externos, sem os quais não conseguiria vingar nem instalar-se na tessitura social local,
regional e nacional. Consciente de que o novo paradigma de escola criado exige uma liderança
forte baseada num pensamento estratégico bem definido e de acordo com os atuais padrões
sócio-culturais e económicos, uma gestão rigorosa dos recursos materiais e humanos, uma boa
capacidade para motivar equipas e uma abertura à inovação e à mudança, é meu ensejo
contribuir para:
- promover o sucesso escolar e educativo;
- fortalecer a cultura de escola alicerçada em valores;
- reforçar a aproximação entre a escola e a comunidade;
- estimular as práticas de trabalho cooperativo;
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- incentivar a inovação e as boas práticas;
- favorecer a inclusão educativa e social;
- garantir a eficácia dos processos de organização e gestão do agrupamento;
- consolidar a prática da autoavaliação.
 Linhas de orientação da ação
O AENelas há de reger-se pelos seguintes princípios orientadores na atuação diária das escolas
que o compõem:


Qualidade - Escola de escolhas/opções;



Excelência – Escola para a excelência;



Equidade – Escola para todos;



Rigor - Escola de rigor;



Disciplina – Escola de atitudes;



Respeito – Escola de valores;



Cooperação – Escola da e para a comunidade.

 Plano estratégico
Sem romper com as estratégias já delineadas, pretendo, no próximo quadriénio,
reformular aquelas que se revelarem pouco eficazes, aperfeiçoar ou introduzir outras que se
julguem mais adequadas às problemáticas que entretanto vão surgindo.
Este Projeto de Intervenção sintetiza, em três pilares, as dez áreas de intervenção com
as ações estratégicas da escola de futuro que desejamos erguer:
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Projeto de Intervenção

No momento em que o padre Bartolomeu Lourenço regressa à abegoaria onde
Baltasar e Blimunda ficaram a construir a passarola, a sua preocupação é saber o

número de vontades que a segunda conseguiu recolher:
«e tu, Blimunda, lembra-te de que são precisas pelo menos duas mil
vontades, duas mil vontades que tiverem querido soltar-se por não as
merecerem as almas, ou os corpos não as merecerem» 12, 149
E mais disse:
«…sem elas não nos deixaria subir a terra,(…)» 13, 150
In José Saramago, Memorial do Convento

nem ter uma ação cidadã eficaz…

Olga Maria Costa Carvalho
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Nota introdutória
A reflexão cuidada e morosa acerca da minha decisão em apresentar a candidatura a
Diretora do Agrupamento de Escolas de Nelas (AENelas) lembrou-me a passagem de José
Saramago com que abro o presente Projeto de Intervenção. Na verdade, as palavras sábias,
inspiradas e inspiradoras do nosso Prémio Nobel da Literatura, quando conjugadas com as de
Fernando Pessoa / Ricardo Reis,
Para ser grande, sê inteiro: nada
Teu exagera ou exclui.
Sê todo em cada coisa. Põe quanto és
No mínimo que fazes.
Assim em cada lago a lua toda
Brilha, porque alta vive.
obrigam-me a pensar que um desígnio como o que se pretende abraçar exige reunião de
vontades, integridade, sentido de retidão e de justiça, envolvimento pleno.
O Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, é explícito quanto às amplas competências
que ao Diretor dizem respeito, o que, tendo em conta os dezanove anos que tenho como
elemento de Direção da Escola Secundária de Nelas e do AENelas me poderão ajudar não só a
conhecer a realidade escolar, social, económica e cultural que envolve as nossas escolas e
jardins de infância de hoje, como também me ajudarão a desenhar um futuro sólido, para o
Agrupamento diretamente, e um desenvolvimento regional e nacional indiretamente. São do
meu conhecimento pleno os pontos fortes e os fracos, as oportunidades e os constrangimentos
deste Agrupamento, quer em resultado das avaliações internas, que vão sendo feitas, quer em
função dos resultados externos, a que temos sido sujeitos. Por culpa de fatores alheios ao
querer da anterior direção (porque não dependia dela fazer as obras tão necessárias, por
exemplo, na Escola Secundária), por imposição superior de uma organização apressada que
agregou a Escola Secundária de Nelas ao então Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de
Almeida, por obstáculos relacionados com as distâncias entre escolas e à natural dispersão de
recursos (humanos e materiais), com o encerramento de alguns jardins de infância e escolas do
1º CEB e a reunião dos alunos no Centro Escolar, muito trabalho se fez, sobretudo ao nível da
coordenação, da gestão e da articulação, mas ainda há, estou consciente disso, bastante a
fazer, sobretudo nas áreas de intervenção que adiante explícito e desenvolvo.
Quando se pensa na escola, tal como hoje se perspetiva em termos de verticalidade de
processos, temos que perceber a amplitude e os elos de ligação das cadeias que transformam
estabelecimentos de ensino distantes e destinados a diferentes ciclos de ensino num
Agrupamento de gente próxima, com metas, competências e saberes comuns e partilhados. Há
processos e procedimentos a ter em consideração, a começar por uma equipa dirigente
motivada, estruturada, empenhada e «conhecedora do terreno», por professores diligentes e
disponíveis para darem aulas interessantes, cientificamente bem preparadas e para assumirem
cargos intermédios indispensáveis ao bom funcionamento das escolas, por um serviço de
psicologia e orientação competente e colaborante, por assistentes operacionais e assistentes
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técnicos zelosos e próximos dos alunos, por encarregados de educação (EE) envolvidos e
participativos na vida escolar dos seus educandos, por alunos responsáveis e comprometidos
com os seus deveres de estudantes. A todos queremos envolver e de todos esperamos
colaboração, na certeza de que só desse modo podemos almejar o sucesso escolar e educativo
que perpassa em todos os documentos legais que emanam da tutela e que pretendemos para
os nossos alunos, sejam os dos cursos voltados para o prosseguimento de estudos quer os que
capacitam os nossos estudantes para o mundo empresarial e do trabalho. É nosso ensejo ver o
mote que preside ao Projeto Educativo consubstanciado em resultados: «Crescer numa escola
de futuro… Por uma educação de qualidade… Pela excelência».

Olga Maria Costa Carvalho
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1. CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NELAS
1.1. Constituição do Agrupamento
O Agrupamento de Escolas de Nelas (AENelas), constituído ao abrigo do disposto no
Despacho Normativo n.º S/19230/2010, de 29 de junho de 2010, e demais legislação resulta da
agregação do então Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida e da escola não
agrupada, a Escola Secundária de Nelas (ESN), tendo passado esta a ser a sede do atual
Agrupamento de Escolas de Nelas.
O Agrupamento de Escolas de Nelas engloba, em termos geográficos e de acordo com a
sua área de influência, estabelecimentos de ensino das freguesias de Carvalhal Redondo,
Santar, Senhorim, Vilar Seco e Nelas, plasmados no seguinte organograma:

Fig. 1 – Distribuição dos alunos por ciclos e localidades
No início deste ano letivo de 2013/14, e no que concerne ao ensino pré-escolar,
encontram-se matriculadas 150 crianças distribuídas por 10 salas de aula: 4 em Nelas (Centro
Escolar) e as seis restantes, em cada uma das localidades que constam na figura 1., envolvendo
diretamente 10 Educadoras de Infância, todas elas do quadro deste Agrupamento.
Quanto ao 1º CEB, os 373 alunos, num total de 19 turmas, concentram-se
principalmente no Centro Escolar (274 alunos - 13 turmas). Os restantes 99 encontram-se
distribuídos pelas EB1 de Carvalhal Redondo, Santar e Vilar Seco (2 turmas em cada uma das
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localidades). Para além dos respetivos professores titulares de turma (19) e tendo em conta que
algumas

destas

crianças, por apresentarem

problemáticas

diferenciadas

e específicas,

necessitam de acompanhamento individual, acrescem ainda 6 docentes de apoio socioeducativo
e/ou da educação especial.
Relativamente ao 2º ciclo, este funciona apenas na Escola Básica Dr. Fortunato de
Almeida (EBFA), havendo 5 turmas de 5º ano (93 alunos) e outras tantas do 6º ano (103
alunos), num total de 196 alunos. Todas as turmas obedecem à organização curricular comum,
exceto as turmas E dos 5º e 6º anos, que optaram pelo Ensino Artístico Especializado: Curso
Básico de Música protocolado com o Conservatório de Música de Seia.
As turmas do 3º CEB encontram-se dispersas pela EBFA e pela ESN, sendo relevante
frisar que:
- no 7º ano, a divisão foi realizada em função da língua estrangeira escolhida
(consoante optassem por Francês ou Espanhol assim se mantinham na EBFA ou transitavam
para a ESN, respetivamente), e, desse modo, acabaram por se constituir 2 turmas em cada um
dos estabelecimentos. Saliente-se ainda que o 7º A da EBFA é uma turma mista, na medida em
que apenas 11 dos alunos da mesma mantiveram a sua opção pelo Ensino Artístico
Especializado da Música.
- no 8º ano existem 4 turmas na EBFA (74 alunos) e apenas 2 na ESN (39 alunos) por
questões relacionadas com espaço e opções dos alunos, sendo que a turma A da EBFA teve por
base a criação de Percursos Curriculares Alternativos e a turma D desta mesma escola é uma
turma de continuidade do Ensino Artístico Especializado da Música
- no 9º ano existem quatro turmas divididas igualmente pela EBFA (38 alunos) e pela
ESN (37 alunos), uma vez mais em função da língua estrangeira de opção escolhida.
Todas as turmas do Ensino Secundário, a exemplo dos anos anteriores, têm-se mantido
a funcionar na ESN, independentemente de se tratar de turmas de cursos científico-humanístico
ou de cursos profissionais. No presente ano letivo oferecemos, em função da matrícula dos
alunos:


Cursos científico-humanísticos:

- 2 turmas do 10º ano (uma pura de Ciências e Tecnologias (28 alunos) e outra mista,
com alunos de Ciências e Tecnologias e de Línguas e Humanidades (30 alunos)).
- 2 turmas de 11º ano (uma de Ciências e Tecnologias (24 alunos) e outra de Línguas e
Humanidades (19 alunos)).
- 2 turmas do 12º ano (uma de Ciências e Tecnologias (24 alunos) e uma de Línguas e
Humanidades (8 alunos)).


Cursos profissionais:

- 1 turma do 10º ano do Curso Profissional de Técnico de Design Gráfico (22 alunos).
- 1 turma do 11º ano do Curso Profissional de Técnico de Design Gráfico (13 alunos).
- 1 turma do 12º ano mista, com alunos dos cursos profissionais de Técnico de
Instalações Elétricas (9 alunos) e de Restaurante e Bar (6 alunos).
Relativamente ao corpo docente, dos cento e dezassete professores e técnicos especiais,
a maioria tem vínculo com o Agrupamento, dando garantias de um trabalho de continuidade.
Resta-nos referir que, no que respeita aos assistentes operacionais, dos oitenta e seis
em exercício apenas cinquenta e cinco são do quadro do Agrupamento. Os restantes são
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afetados pela Autarquia que, devido às regras de contratação a que está sujeita tem recorrido
frequentemente à colocação de CEI‟s, com caráter temporário, o que leva à sua substituição em
diversas alturas do ano letivo, mesmo depois da adaptação às funções e aos seus destinatários,
originando uma grande instabilidade nos serviços.

1.2. Breve contextualização do meio envolvente
Cumpre-nos referir que uma parte significativa dos alunos provém de famílias de baixo
nível sociocultural, cujo grau de literacia não é muito elevado, havendo dificuldades em
acompanhar os filhos no que concerne às responsabilidades que lhes incumbe enquanto E.E.
Aliás, é evidente o divórcio que existe entre os mesmos e as escolas deste Agrupamento, a
partir do 3º CEB, ocasionando-se situações em que é extremamente difícil chegar à fala com os
adultos responsáveis pelo acompanhamento dos nossos alunos.
Em matéria de ação social escolar, são bonificados com auxílios económicos 324 alunos
do ensino básico e do ensino secundário, o que corresponde a cerca de 32% do total dos alunos
destes níveis de ensino, sendo que, no 3º ciclo, 47% dos alunos beneficiam destes auxílios.
Considerando que não estão aqui incluídos os 50 alunos dos cursos profissionais, financiados
pelo POPH, este indicador será revelador de carências que podem estar na base de alguns
problemas identificados.
Outra problemática a não descurar é o número significativo de famílias de etnia cigana
que se radicou no concelho e que se mantém arreigada às tradições culturais para justificar a
sua fraca vontade de se integrar socialmente e cumprir as suas responsabilidades enquanto
cidadãos de pleno direito na educação e formação das suas crianças e jovens e no cumprimento
da

escolaridade

obrigatória,

justificando

maioritariamente

a

percentagem

de

absentismo/abandono escolar registado neste Agrupamento.
Situado o concelho de Nelas no interior do país, entre as serras da Estrela e do
Caramulo, a terra e o seu cultivo continuam ainda a merecer e a «roubar» o pouco tempo livre
que alguns Encarregados de Educação teriam para vir à escola. Outros, trabalhando nas fábricas
por turnos, acabam por deixar os filhos à sua sorte desde muito cedo, e outros ainda, devido à
crise instalada, começam a deixar os filhos com os familiares e partem em busca de melhor
vida. Casos há, mais recentemente, em que a instabilidade profissional dos casais os leva a
equacionarem a mudança da família, levando consigo as crianças que deixam para trás amigos
e colegas de escola para enfrentarem novos desafios noutros países e testarem a sua
capacidade de adaptação a uma nova realidade.
E a escola tudo isto vive e tudo isto sente. E a escola acompanha estes casos, dá-lhes o
apoio possível, está atenta e procura responder a todas estas situações. E a escola, na figura
dos seus recursos humanos, sabe que esta é inclusiva e que tem de apoiar o aluno inteligente
como o aluno com dificuldades, o aluno abastado como o carenciado, o aluno correto como o
problemático, o bem comportado como o irrequieto, o que a aprecia como o que a nega …. Por
isso, oferece aulas de apoio, planos de ação para melhoria dos resultados escolares, serviços
como o SASE, o SPO, a Biblioteca, o GAIA, aulas de apoio personalizado, clubes (Leitura,
Teatro, Ciências, Artes, Matemática), desporto escolar, projetos como o Ciência Viva, Eco-
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escolas, Empreendedorismo, Parlamento dos Jovens, o Ler+jovem, o Ideias com Mérito
(DigiLer), o SOBE, os Baús Viajantes, o Leitura a Par, o aLeR+, o PIC, o PMT, viagens de
estudo, conferências/colóquios/debates, … Também sabe que os pais têm de estar connosco e
com os seus educandos, por isso organizam-se colóquios para eles, por isso preparam-se
espetáculos onde eles veem os seus filhos a atuar e constatam as aprendizagens e
competências dos seus educandos (ex.: Sarau da Poesia, Café Concerto, Festa de final do ano),
por isso se continua a entregar as avaliações em mão no final de cada período, porque é
assumido que nestas alturas a globalidade dos pais está expectante relativamente à
produtividade do(s) seu(s) educando(s).
O Agrupamento de Escolas de Nelas, apesar das suas limitações geográficas e
populacionais, tem estado atento ao que de inovador se vai fazendo e sugerindo a nível
nacional, procurando dar resposta aos anseios de alunos e famílias (dentro das possibilidades)
através de ofertas formativas que possam ter empregabilidade na região (cursos profissionais),
bem como aquelas que permitem o prosseguimento de estudos em cursos superiores
desejados, trabalhando posteriormente na área para que se especializaram e fomentando a
formação ao longo da vida.

1.3. Pontos fracos e pontos fortes
Na construção do Projeto Educativo 2012/15, participaram os vários agentes educativos,
com especial destaque para aqueles que mais diretamente estão envolvidos na vida escolar: os
alunos, os pais/encarregados de educação, os professores e os assistentes operacionais. Os dois
primeiros foram auscultados através de questionários, os segundos em reuniões de grupo e de
departamento, os terceiros em reuniões informais.
Nessa interação foram salientados os pontos fracos e os pontos fortes que constam do
referido Projeto Educativo, que continua a ser um referente para os próximos quatro anos,
dando continuidade às ações encetadas para superar os pontos fracos e consolidar os fortes, na
lógica de um ciclo para planear, executar, rever e ajustar.
Como pontos fracos, foram apontados os resultados escolares em alguns ciclos, anos
e/ou disciplinas, o absentismo escolar de grupos bem determinados (alunos de etnia cigana e
alunos de cursos profissionais), a falta de respeito e/ou incumprimento de regras definidas
dentro e fora da sala de aula, que se traduzem em manifestações de indisciplina por parte de
alguns alunos e que são pouco facilitadoras de um bom ambiente de aprendizagem na sala de
aula. Por outro lado, as fracas expectativas de futuro de um número significativo de alunos e o
fraco e/ou pouco eficaz acompanhamento da vida escolar dos alunos, por parte de algumas
famílias, a baixa valorização da escola, o fraco sentido de responsabilidade no cumprimento das
tarefas inerentes ao ofício de aluno, levam a que muitos dos esforços desenvolvidos pelas
escolas do Agrupamento, no sentido de proporcionarem os apoios considerados adequados, não
sejam aproveitados pelos alunos e/ou não tenham efeitos práticos na elevação dos níveis de
sucesso pretendidos.
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A deficiente articulação entre os vários ciclos, ponto fraco apontado na avaliação
externa de 2010 à Escola Secundária de Nelas, tem vindo progressivamente a ser colmatada ao
longo dos dois últimos anos, sendo facilitada pela convivência e troca informal entre os
professores dos vários ciclos do Agrupamento e pela necessidade de refletirem sobre os
resultados escolares.
Relativamente aos pontos fortes, é de salientar a experiência, dedicação e estabilidade
do corpo docente e não docente, capital humano empenhado numa constante atualização e
formação em diferentes níveis. São ainda de destacar as parcerias e protocolos com instituições
e entidades locais, regionais e nacionais (Autarquia, Centro de Saúde, Fundação Lapa do Lobo,
Associação Portuguesa de Crianças Sobredotadas, Instituto da Juventude, Pólo Regional da
Universidade Católica (Viseu), empresas, casas comerciais, …) e outras formas de colaboração
pontuais importantes para o desenvolvimento de projetos e estágios profissionais, a dinâmica
concelhia e nacional das bibliotecas escolares (com projetos inovadores aprovados e
financiados), a participação em eventos locais, regionais e nacionais, como concursos e
congressos.

1.4. Constrangimentos e oportunidades
Além dos condicionalismos impostos pelos normativos legais, que anualmente são
alterados, inviabilizando a continuidade de procedimentos, no que respeita à gestão de recursos
humanos, bem com a constante alteração dos planos curriculares e programas, há ainda a
considerar a dispersão das escolas do Agrupamento, o que dificulta uma cultura de proximidade
entre os docentes e não docentes, o órgão de direção, as várias estruturas pedagógicas e de
supervisão. Existe ainda, como outra condicionante, a interioridade do concelho, que limita o
acesso a formas mais diferenciadas de cultura, potenciadoras do sucesso educativo.
Por outro lado, a situação económica do país e da região tem originado, de forma mais
acentuada no último ano, a migração de famílias, resultando numa diminuição gradual de
alunos que, por sua vez, inviabiliza a diversificação de ofertas educativas e formativas.
Associada a esta problemática, surge a incapacidade do Agrupamento em responder
favoravelmente à diversidade de interesses dos alunos, que procuram outros estabelecimentos
de ensino dos concelhos limítrofes, reduzindo, assim, o número de alunos e, consequentemente,
a abertura de (per)cursos diferenciados.
Como oportunidades para o seu desenvolvimento e sustentabilidade, o Agrupamento
conta com o dinamismo gerado pelas parcerias com instituições regionais e nacionais, a
recetividade das entidades locais para colaborarem em iniciativas promovidas pelas escolas,
bem como a ligação ao mundo do trabalho dos alunos dos cursos profissionais.

São referidos, neste ponto, apenas alguns aspetos das problemáticas que serão objeto
de intervenção no próximo quadriénio, e explanadas no plano estratégico adiante apresentado.
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2. MISSÃO E VISÃO
É comummente aceite que a escola deve cumprir duas funções essenciais:
1) educativa: corresponde à capacidade de (in)formar o estudante, de o fazer despertar
para a diversidade de conteúdos que estuda e para outros que lhe hão de ser
necessários no seu percurso académico;
2) da cidadania: visa formar indivíduos adaptados à sociedade em que vivem, o que
implica uma responsabilização partilhada entre a escola, a família e a sociedade
envolvente.
Não se afastando destes pontos, o Agrupamento de Escolas de Nelas explicita, no seu
Projeto Educativo, que a sua principal missão é
“Prestar um serviço educativo que seja reconhecido, interna e externamente, como
sendo de qualidade, procurando permanentemente:
- melhorar a qualidade das aprendizagens das crianças e jovens que frequentam as
escolas do Agrupamento,
- assegurar uma real igualdade e equidade de oportunidades que permita formar
cidadãos democráticos, críticos, solidários e capazes de conviver com e na diversidade.”
Na sua visão, o Agrupamento ambiciona ser uma
“ESCOLA DE REFERÊNCIA E EXCELÊNCIA, que tem o propósito de dotar cada aluno com
as competências e conhecimentos que lhe permitam explorar plenamente as suas
capacidades, integrar-se critica e ativamente na sociedade, e poder vir a dar um
contributo para a vida económica, social e cultural do país.”
Entende-se por “escola de referência e excelência”, uma escola eficaz, com um elevado
desempenho cultural, em que todos, e em particular os professores, se sentem responsáveis
pela aprendizagem dos alunos, onde os professores são cooperantes, aprendem juntos e
contribuem para a melhoria da realização dos nossos alunos. Numa “escola de referência e
excelência”, os conceitos de inclusão e diferenciação não são ignorados, os alunos encontram
caminhos para desenvolver potencial e talento, cada um ao seu ritmo, cabendo à escola criar o
ambiente propício com tempo, direção, planeamento e conhecimento científico, de várias áreas,
para ajudar cada criança a desenvolver todo o seu potencial e atingir um nível superior.
A escola não se pode limitar a transmitir as matérias curriculares, tem também de
ensinar atitudes e valores, nomeadamente o respeito pela diferença, o valor da perseverança,
do trabalho, o saber-estar, sendo a empatia, a criatividade e a inteligência emocional elementos
cruciais. Neste campo, os professores contam com o envolvimento de outros atores internos – o
pessoal não docente – e externos – pais/EE e outras forças vivas da comunidade local.
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3. OBJETIVOS E METAS
Para 2013-2017, consideramos importante seguir o novo paradigma de escola, baseado
numa liderança forte, com pensamento estratégico (planeamento, accountability e prestação de
contas, gestão de projetos e inovação) e capacidade de gestão e motivação de equipas
(influência positiva, gestão de conflitos, comunicação interna e externa, angariação e gestão de
parcerias).
Sendo a direção da escola norteadora das interações dos diferentes intérpretes internos –
alunos, professores e pessoal não docente – e externos – pais/EE e outras forças vivas da
comunidade local -, deverá assumir-se como a verdadeira promotora e dinamizadora de um
clima humanizado de confiança, afetividade e bem-estar, suporte essencial a uma cultura
assente em valores éticos de seriedade, verdade, justiça, trabalho, sentido de responsabilidade.
Cabe à Direção estabelecer os objetivos a alcançar pelos alunos, professores e assistentes
operacionais e técnicos, ou seja, por toda a escola, estando esses objetivos plasmados no
Projeto Educativo 2012/15:
- promover o sucesso escolar, melhorando os resultados académicos dos alunos;
- fortalecer a cultura de escola alicerçada em valores, desenvolvendo competências para o
exercício de uma cidadania ativa, responsável e crítica;
- privilegiar a aproximação entre a escola e a comunidade, desejando-se que seja
reconhecida como um centro de excelência para a comunidade educativa e local;
- aumentar as práticas de trabalho cooperativo, tendo em vista um objetivo comum:
promover a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem e, consequentemente,
contribuir para melhorar as aprendizagens dos alunos;
- promover o gosto pela leitura e o desenvolvimento das literacias, a fim de elevar os níveis
de aprendizagem e de sucesso dos alunos;
- incentivar a inovação através da formação cooperativa entre os pares e no seio do
Agrupamento;
- favorecer a inclusão educativa e social, através da diversificação da oferta educativa e da
orientação escolar e profissional e ajudando o desenvolvimento da personalidade, de talentos e
das capacidades físicas e mentais de todas as crianças elevando-as ao seu máximo potencial;
- garantir a eficácia dos processos de organização e gestão, de forma a melhorar a
qualidade dos serviços e a aumentar o grau de satisfação da comunidade em relação ao serviço
prestado pelo Agrupamento;
- consolidar a prática da autoavaliação como fator de sustentabilidade e constante melhoria
do Agrupamento.
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4. LINHAS DE ORIENTAÇÃO DA AÇÃO
É este desejo de liderança, de perspetivação do futuro, de estabelecimento de metas
bem definidas que a escola perseguirá como um todo e que dará sentido ao trabalho dos
professores e ao esforço dos alunos, melhorando os desempenhos e os resultados de todos,
reforçando o ânimo, a crença e o sentido de pertença a uma escola que é erguida por todos nós
para todos nós.
Para levar a efeito esta missão, e como candidata à liderança deste Agrupamento,
considero importantes atributos pessoais como a coragem, o otimismo, a resiliência, a
tolerância, a inteligência emocional, a energia, a ambição, o compromisso e o desejo de
aprender, necessários para dar sentido às linhas de orientação da ação nas áreas a melhorar,
tendo em vista a superação dos problemas do Agrupamento, sempre na linha dos princípios de:


Qualidade - favorecer aprendizagens significativas nos alunos que lhes permitam o
prosseguimento de estudos ou o ingresso na vida ativa;



Excelência

–

potenciar

as

capacidades

dos

alunos

com

resultados

escolares

excecionais, motivando outros a alcançarem esses mesmos patamares;


Equidade - promover a igualdade de oportunidades no acesso ao conhecimento e
combater o abandono escolar;



Rigor - apostar numa política de avaliação criteriosa para que os alunos adquiram, no
final de cada ciclo, os perfis de aprendizagem que estão padronizados;



Disciplina – reforçar as atitudes de respeito pelas regras definidas e pela autoridade do
professor de forma a assegurar um ambiente propício e facilitador das aprendizagens na
sala de aula;



Respeito – fomentar o respeito por si próprio e pelos outros fomentando um clima de
harmonia na escola/Agrupamento;



Cooperação – fortalecer as parcerias com a comunidade.
Como já foi referido anteriormente, para a inventariação de alguns dos diversos

problemas que subsistem no Agrupamento, contribuiu a minha experiência não só na gestão da
Escola Secundária de Nelas, mas também nas funções que assumi como subdiretora do atual
Agrupamento de Escolas de Nelas, que me ajudaram a conhecer os constrangimentos que a sua
constituição trouxe, nomeadamente no que respeita à gestão, funcionamento e relacionamento
dentro do Agrupamento. Por outro lado, a minha participação na elaboração do Projeto
Educativo 2012-15, atualmente em vigor, com o envolvimento e auscultação dos diversos
atores e/ou representantes da comunidade local, quer em contextos formais quer informais,
permite-me, com alguma facilidade, daí manter algumas áreas de melhoria já identificadas,
sendo que muitas das ações estratégicas que a seguir se apresentam já se encontram em
implementação, pese embora o pouco tempo (apenas um ano) que decorreu desde a elaboração
do referido Projeto Educativo.
Sem tencionar romper com as estratégias delineadas, pretendo, no próximo quadriénio,
reformular aquelas que revelarem pouca eficácia, aperfeiçoar ou introduzir outras que se
revelem mais adequadas às problemáticas que, entretanto, vão surgindo e ainda ter em vista a
futura implementação no Agrupamento do programa de Avaliação Externa pela IGEC, que prevê
no seu Quadro de Referência para o novo ciclo (2.º) implementado nos estabelecimentos de
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ensino públicos a partir do ano de 2011, três domínios: i) Resultados, ii) Prestação do Serviço
Educativo, iii) Liderança e Gestão. De referir que estes domínios já estiveram na base da
organização do Projeto Educativo 2012-15 do Agrupamento de Escolas de Nelas.
Nesta perspetiva (de dar continuidade a uma estratégia mas com abertura a novas
iniciativas) identificamos na calendarização do plano estratégico as ações que iremos iniciar (I),
melhorar (M) e/ou consolidar (C), depois de uma fase de avaliação e de medida a sua eficácia.
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5. PLANO ESTRATÉGICO
RESULTADOS
ÁREA DE INTERVENÇÃO 1
RESULTADOS ACADÉMICOS
PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA
O Agrupamento tem vindo a reforçar a sua estratégia, no sentido de consolidar os resultados internos e
externos, com sucesso em alguns anos e disciplinas, verificando-se ainda, no entanto:
o

uma taxa de transição/aprovação inferior à média nacional em determinados anos (1º ciclo e anos
com exames nacionais, nomeadamente 6º e 11º anos);

o

resultados obtidos em provas de avaliação externa abaixo das médias nacionais em alguns anos
e/ou disciplinas;

o

divergência entre a avaliação externa e a avaliação interna em algumas disciplinas, superior à
média nacional;

o

percentagem significativa de alunos que transitam com níveis inferiores a três no ensino básico;

o

absentismo em alguns grupos específicos de alunos que resulta em abandono escolar precoce;

o

reduzida taxa de conclusão dos cursos profissionais.

OBJETIVOS


Consolidar os resultados internos;



Melhorar os resultados académicos, quer os de avaliação interna quer externa;



Diminuir o diferencial entre avaliação interna e avaliação externa;



Aumentar a qualidade do sucesso em busca da excelência;



Aumentar gradualmente a frequência da escola e o aproveitamento por parte dos alunos de etnia
cigana;



Melhorar a qualidade do sucesso dos cursos profissionais nos anos intermédios, bem como a taxa
de conclusão dos mesmos.

AÇÃO ESTRATÉGICA

Implementar um projeto de análise dos resultados académicos que facilite as

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

Calendarização/
Fase de concretização

I

M

C

C

I

M

C

C

M

M

C

C

dinâmicas de trabalho das direções de turma, dos conselhos de turma e dos grupos
disciplinares/departamentos

e

que

induza

uma

reflexão

crítica

envolvente

conducente à construção de planos de melhoria dirigidos às necessidades das
turmas e à transição entre ciclos.
Definir, com rigor, os referentes e os indicadores a considerar na análise dos
resultados, de forma a torná-la uma prática consolidada, participada e mais eficaz
na redefinição de estratégias, nomeadamente no que diz respeito a novas soluções.
Providenciar a deteção precoce de problemas de aprendizagem, em articulação com
os SPO, de forma a encontrar respostas educativas mais eficazes que combatam o
insucesso escolar, agindo de forma preventiva (Educação Pré-escolar e 1º ciclo).
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Incentivar a articulação entre ciclos, motivando os docentes para o trabalho

M

M

C

C

M

C

C

C

C

C

C

C

I

M

C

C

I

M

M

C

M

M

C

C

M

M

M

M

M

M

M

C

I

M

M

C

M

M

C

C

M

C

C

C

M

M

C

C

M

M

C

C

M

M

M

M

cooperativo na identificação de problemáticas transversais aos vários níveis de
ensino, de forma a delinearem conjuntamente programas de reforço em conteúdos
essenciais/preponderantes.
Proporcionar o trabalho articulado de grupo, sobretudo nas disciplinas onde os
resultados externos se têm revelado menos favoráveis, para, desse modo, traçar
planos de ação estratégicos concretos, fiáveis e facilitadores das aprendizagens.
Aderir a programas nacionais de regulação das aprendizagens para diagnóstico das
práticas letivas (ex.: projeto testes intermédios), a fim de se delinearem estratégias
de correção e melhoria.
Proceder a uma avaliação das salas de estudo e dos apoios educativos (frequência e
resultados dos alunos), planeando a sua reorganização de forma a melhorar a sua
rendibilidade.
Incentivar a criação de grupos de entreajuda dos alunos mais velhos aos mais
novos e/ou dos mais dotados e talentosos em determinadas matérias.
Manter programas de desenvolvimento de alunos com elevado potencial no campo
das humanidades, das ciências e das artes que produzam conhecimento para ser
usado pelos seus pares menos habilitados (ex: Projeto Investir na Capacidade).
Incentivar a participação dos alunos em atividades/projetos que promovam o gosto
pela leitura e que estimulem o raciocínio e o cálculo mental.
Selecionar e direcionar programas ou projetos (ex.:“Programa o Mundo na escola”
www.mundonaescola.pt, PMat) que enriqueçam a atividade letiva e tragam maisvalias para as aprendizagens, principalmente das disciplinas com maior insucesso.
Fazer uma monitorização mais próxima dos alunos que evidenciem níveis de
insucesso, de indisciplina e/ou de falta de assiduidade mais elevados, através da
equipa multidisciplinar e ensaiar programas de motivação para a frequência escolar
(em particular da comunidade de etnia cigana).
Realizar reuniões/sessões/encontros/tertúlias com os pais e encarregados de
educação de alunos em risco de abandono, com o objetivo de sensibilizá-los para a
importância da assiduidade dos seus educandos.
Garantir a prestação de auxílio, no que diz respeito a material escolar e ao reforço
alimentar, a crianças e jovens assinalados pela situação de risco em que se
encontra o respetivo agregado familiar (SASE, PERA…).
Proceder à deteção, o mais cedo possível, articulando os Conselhos de Turma e os
SPO, de alunos que necessitem de (re)orientação vocacional, de forma a evitar a
desmotivação e o atraso no percurso escolar dos mesmos (ensino básico).
Reforçar o envolvimento dos SPO na reorientação vocacional de alunos que
evidenciem elevados níveis de insucesso nos cursos frequentados, sobretudo a
partir do 10.º ano de escolaridade.
Definir a política do Agrupamento, com o envolvimento dos SPO, em articulação
com as entidades empregadoras da região e a autarquia, no que respeita às ofertas
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formativas que deem resposta às necessidades dos alunos, previstas na rede
escolar e/ou em lançamento pelo MEC, e formalizar a candidatura (cursos
vocacionais, PCA, cursos profissionais …).
Envolver os alunos dos cursos profissionais (e vocacionais) em melhorias/atividades
a realizar na(s) escola(s), valorizando a aplicação prática das aprendizagens e

C

C

C

C

M

M

M

C

competências adquiridas e dando visibilidade aos produtos.
Dinamizar, ao longo do ano letivo, atividades de divulgação da oferta educativa,
seja através da publicação de informação escrita, seja através de sessões de
esclarecimento prestadas pelos SPO a alunos e pais/encarregados de educação, seja
por via do testemunho direto de antigos alunos que frequentaram os cursos ou
ainda mediante a participação ativa do AENELAS em “feiras”, mostras ou outras
iniciativas realizadas dentro e/ou fora do Agrupamento.
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ÁREA DE INTERVENÇÃO 2
PARTICIPAÇÃO NA VIDA DA ESCOLA, CIDADANIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL
PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA
A cultura democrática e os valores de cidadania são promovidos pelo Agrupamento sob várias formas de
participação da comunidade educativa na vida da escola, e ainda na prática de valores sociais que tornem
os alunos cidadãos críticos, interventivos, justos, empreendedores, solidários e responsáveis. Contudo,
verifica-se ainda:
o

uma participação pouco consistente dos alunos do 3º CEB e do Ensino Secundário na tomada de
decisões e no desenvolvimento de projetos;

o

um fraco envolvimento dos alunos do 3º CEB e do Ensino Secundário nas atividades
extracurriculares, revelando pouca iniciativa e poucas ideias inovadoras e empreendedoras;

o

alguns comportamentos inadequados, principalmente na fase da adolescência, relacionados com
hábitos de saúde, higiene do sono, uso abusivo de meios de comunicação (internet, telemóveis…),
sexualidade, experimentação e/ou iniciação em consumos de aditivos.

OBJETIVOS


Fortalecer e aumentar a participação dos alunos na vida do Agrupamento;



Valorizar o espírito de iniciativa e empreendedor dos nossos jovens alunos, descobrindo-se e
construindo projetos de vida com sentido e enquadrados na vida social que os envolve;



Incentivar o envolvimento dos alunos nas atividades extracurriculares no âmbito de projetos que
incentivem o respeito pelo outro, pelo diferente, pela solidariedade, pela defesa, pela segurança,
pela educação ambiental, pela educação financeira;



Capacitar os alunos no reforço de comportamentos adequados de saúde mental, sexualidade,
utilização criteriosa dos meios de comunicação.

2014/15

2015/16

2016/17

AÇÃO ESTRATÉGICA

2013/14

Calendarização/
Fase de concretização

M

M

C

C

M

M

C

C

I

M

C

C

M

M

C

C

M

M

C

C

Proporcionar condições para reuniões de alunos, de acordo com o regulamento
interno

(artigo

18º),

para

apreciação

de

matérias

relacionadas

com

o

funcionamento da escola e/ou do Agrupamento.
Valorizar (e acompanhar) o processo eleitoral da Associação de Estudantes da
escola sede.
Incentivar a Associação de Estudantes a planear e a participar no Plano Anual de
Atividades do Agrupamento.
Envolver os SPO, as universidades, as empresas, … na descoberta dos projetos de
vida dos alunos, através da participação em concursos, do contacto com as
instituições, de estágios, de workshops,…
Apoiar a participação em iniciativas e programas de âmbito local, regional, nacional
e/ou internacional que estimulem o empreendedorismo (ex.: CIM Dão Lafões,
Câmara Municipal, concurso INOVA, Semana do Empreendedorismo da Fundação
Lapa do Lobo,…).
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Implementar a participação das escolas do AENelas em projetos, debates, palestras
regulares subordinados a temas que promovam a cidadania e estilos de vida

M

M

C

C

M

M

C

C

saudável.
Promover a reflexão, em Conselho Pedagógico, para que, a nível do Plano Anual de
Atividades, se aposte em iniciativas que cumpram, por um lado, os curricula das
disciplinas e, por outro, desenvolvam os temas referidos nos objetivos, avaliando o
impacto nas aprendizagens dos alunos e/ou na sua formação integral.
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ÁREA DE INTERVENÇÃO 3
CLIMA DE ESCOLA: SEGURANÇA, DISCIPLINA E RELAÇÕES INTERPESSOAIS
PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA
A existência de um bom ambiente educativo, dentro e fora da sala de aula, constitui uma condição
indispensável para que exista um ensino de qualidade, que o Agrupamento não tem descurado. Tem-se
igualmente dado relevância à promoção de um relacionamento saudável entre todos os elementos da
comunidade escolar, assente no absoluto respeito pelos direitos e na integral assunção de deveres por
parte de cada um. No entanto, constata(m)-se ainda:
o a desvalorização e desrespeito pelas regras definidas por uma parte dos alunos dentro e fora da
sala de aula, que se traduz em atos de indisciplina;
o os comportamentos indisciplinados de alguns grupos de alunos, pouco facilitadores de um bom
clima de aprendizagem na sala de aula;
o as manifestações de falta de respeito pelos outros;
o os comportamentos de risco na adolescência.
OBJETIVOS


Melhorar o clima de cada escola que integra o Agrupamento, principalmente aquelas de maior
dimensão, envolvendo todos os elementos das comunidades escolar e educativa;



Criar procedimentos uniformes de disciplina e bom ambiente por parte de professores e assistentes
operacionais;



Melhorar o ambiente e a qualidade das aprendizagens nas salas de aula;



Motivar os alunos para uma aprendizagem permanente e prepará-los enquanto cidadãos;



Promover um relacionamento saudável entre todos os elementos da comunidade escolar, assente
no absoluto respeito pelos direitos e na integral assunção de deveres por parte de cada um;



Prevenir ou minimizar, de acordo com os níveis etários, os casos de ocorrências relacionadas com
comportamentos desviantes.

2014/15

2015/16

2016/17

AÇÃO ESTRATÉGICA

2013/14

Calendarização/
Fase de concretização

M

M

C

C

M

M

C

C

M

M

C

C

I

M

C

C

Criar mecanismos para divulgar eficazmente o RI junto dos pais/EE, fazendo-o na
sessão de abertura do ano letivo, dando relevo à sua importância na construção de
boas escolas para os seus filhos.
Diligenciar ações junto de professores para que haja concertação de estratégias em
situação de escola e de sala de aula, sendo-se íntegro nas atuações (código de
conduta).
Proceder ao apuramento e acompanhamento das causas e da frequência das
participações disciplinares, envolvendo os Conselhos de Turma na busca de soluções
que visem resolver os problemas detetados.
Dinamizar a equipa multidisciplinar na identificação de problemas, na definição de
prioridades de intervenção, no acompanhamento de alunos/turmas mais turbulentos
e indisciplinados e na intervenção em situações mais problemáticas, embora
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pontuais.
Assegurar, de acordo com a lei, a implementação de mecanismos de atuação rápida
e eficaz na resolução de problemas disciplinares.
Prevenir a ocorrência, através da formação de professores e de assistentes
operacionais, em gestão de conflitos e relações interpessoais.

M

M

C

C

M

M

C

C

I

M

M

C

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

C

C

M

M

C

C

C

C

C

C

Incentivar o desenvolvimento de projetos e/ou ações inovadoras (por parte de
alunos, professores, pessoal não docente, pais e/ou outras entidades) destinados à
prevenção e/ou ao combate à indisciplina.
Cooptar indivíduos/organizações que possam educar para a consciencialização do
indivíduo enquanto aluno.
Realizar reuniões institucionais e atividades/encontros (formais e informais) com os
pais e encarregados de educação para prevenir comportamentos de risco por parte
dos alunos.
Aperfeiçoar os procedimentos existentes para entrada e permanência de pessoas
nas escolas do Agrupamento.
Providenciar para

o

reforço

das

condições

de

segurança

nas

escolas

do

Agrupamento e nas áreas envolventes, através de ações de acompanhamento e
vigilância, prevenindo a indisciplina e a violência (Direção, assistentes operacionais,
Escola Segura, …).
Aprofundar a parceria com o Programa Escola Segura da Polícia de Segurança
Pública (ao nível da sensibilização, da formação e da dissuasão de comportamentos
de risco).
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ÁREA DE INTERVENÇÃO 4
LIGAÇÃO ESCOLA/FAMÍLIA/COMUNIDADE
PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA
São conhecidas do Agrupamento as boas razões para acreditar na importância de uma presença forte dos
pais/EE nos estabelecimentos de ensino, sabendo que estes também exercem uma influência forte sobre o
que se passa nos lares, em inúmeras e importantes esferas. Por isso, sabe-se que é de total importância
promover com as famílias um diálogo empático e sistemático que possa contribuir positivamente para
potenciar as condições de aprendizagem. Se nos primeiros anos de escolaridade dos filhos essa presença
na escola é notória, à medida que se avança no ciclo de ensino, verifica-se:
o

o fraco envolvimento, ou pelo menos com pouca eficácia, de encarregados de educação/famílias no
acompanhamento da vida escolar dos seus educandos;

o

que não há verdadeira perceção da importância dos representantes dos pais e encarregados de
educação nas estruturas intermédias do Agrupamento;

o

fraca adesão da comunidade escolar às ações dinamizadas pela escola/Agrupamento.

A valorização e distinção dos alunos que procuram a excelência académica em cerimónia pública tem sido
uma forma não só de incentivar todos os restantes alunos a terem um desempenho de excelência na sua
vida escolar, mas também de promover a valorização do saber e a satisfação da comunidade educativa
relativamente ao impacto das aprendizagens dos alunos, porquanto tem reflexo no seu prosseguimento de
estudos ou entrada no mundo de trabalho.
Na relação com a comunidade local, o trabalho desenvolvido pelas escolas tem sido reconhecido e apoiado
pelas empresas e instituições locais, sendo inquestionavelmente uma mais-valia para a vida do
Agrupamento. É importante dar continuidade e aprofundar os laços de cooperação no desenvolvimento de
projetos, programas e serviços que possibilitem ambientes diversificados de aprendizagem e novas fontes
de conhecimento.
Sendo a escola assumidamente da comunidade e para a comunidade, o reforço do envolvimento dos atores
locais é determinante para o sucesso do Projeto Educativo, por isso tem sido destacada e terá continuidade
a estreita colaboração e as relações institucionais, de cordialidade e proximidade das nossas escolas com
várias entidades locais, numa constante troca de saberes e experiências. Contudo, ainda se considera
lacuna a
o falta de perceção sobre a projeção da imagem do Agrupamento na comunidade.
OBJETIVOS


Melhorar a comunicação com as famílias;



Potenciar ações dirigidas aos pais/EE, visando a sua intervenção no acompanhamento do percurso
escolar dos seus educandos;



Corresponsabilizar a família no percurso escolar dos alunos, envolvendo, se necessário, outras
entidades de âmbito social;



Valorizar a participação dos representantes dos pais e encarregados de educação nas estruturas
intermédias, como potenciais dinamizadores dos restantes pais/EE;



Estabelecer uma cooperação mais sistemática e visível com a Associação de Pais e Encarregados de
Educação do Agrupamento;

Olga Maria Costa Carvalho

20

Projeto de Intervenção - Diretor do Agrupamento de Escolas de Nelas
2013-2017


Reforçar a valorização da escola por parte dos pais/EE e alunos, como local de aprendizagens
académicas e sociais;



Reconhecer publicamente o desempenho de excelência manifestado pelos alunos;



Promover a identidade e a imagem do Agrupamento no exterior.

2014/15

2015/16

2016/17

AÇÃO ESTRATÉGICA

2013/14

Calendarização/
Fase de concretização

M

M

C

C

M

M

C

C

---

I

M

C

M

M

C

C

I

M

C

C

I

M

C

C

I

M

C

C

M

M

C

C

I

M

C

C

I

M

C

C

ESCOLA-FAMÍLIA

Experimentar e desenvolver formas de comunicação mais eficazes entre a escola e
as famílias (além do caderno diário, caderneta escolar, telefone/telemóvel, email).
Incentivar

a

proporcionando

consulta
serviços

da

página

que

sejam

web
úteis:

do

Agrupamento,

quiosque

virtual,

melhorando
atividades

e
do

Agrupamento, comunicações de interesse para a comunidade, sugestões, trabalhos
de alunos, concursos….
Testar e, se possível, disponibilizar no portal do cartão eletrónico, aos EE e alunos,
a informação sobre faltas, avaliação e documentos de interesse.
Organizar sessões de esclarecimento/trabalho, em horário pós-laboral, sobre
assuntos relacionados com a educação, saúde, novas tecnologias, adolescência,
imprimindo-lhes dinâmicas que garantam a presença dos pais/EE (envolvimento de
pais e alunos na organização, convites personalizados, …).
Alargar o âmbito do Gabinete de Apoio e Informação ao Aluno (GAIA) à família GAAF (Gabinete de Apoio ao Aluno e Família) com a colaboração da Associação de
Pais e EE, divulgando a sua ação à comunidade através do portal do Agrupamento.
Organizar semanas temáticas com workshops orientados para os alunos e/ou
Encarregados de Educação sobre temas de interesse comum: preenchimento de
formulários, …
Incentivar a criação de um blogue ou de uma página web da Associação de Pais
associada ao Portal do AENelas com assuntos e atividades a desenvolver no
contexto da comunidade.
Desenvolver projetos, em colaboração com a Associação de Pais/EE, que mobilizem
estes na consecução dos mesmos (Pais contadores de histórias, Leitura a par,
concursos, comemorações, …).
Envolver a Associação de Pais/EE na dinamização de atividades do Agrupamento,
incluindo-as no PAA do Agrupamento (workshops sobre temáticas/problemáticas
relacionadas com a vida escolar).
ESCOLA – COMUNIDADE

Promover os cursos profissionais implementados na escola e/ou a implementar,
através de semana temáticas, convidando:
- os pais/EE para participarem em workshops promovidos pelos seus educandos;
- empresários/entidades locais para promoção dos mesmos, aproveitando para se
mostrar a relação entre as empresas e o(s) curso(s) lecionados na escola.
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Valorizar a participação do Agrupamento em atividades comunitárias e de
voluntariado, de acordo com convites das entidades proponentes.
Incentivar o associativismo dos jovens, através da revitalização da Associação de
Estudantes, para que potenciem dinâmicas de envolvimento da comunidade.

M

M

C

C

M

M

C

C

M

M

C

C

M

M

C

C

M

M

C

C

--

I

M

M

--

I

M

M

Promover anualmente, em parceria com entidades locais ou regionais, uma
tertúlia/jornada de partilha de boas práticas subordinadas a temáticas consideradas
prioritárias pelo Conselho Pedagógico.
Realizar uma cerimónia anual de prémios para alunos que se destacaram pelos
resultados académicos.
COMUNIDADE - ESCOLA

Providenciar a celebração de protocolos:
- com instituições e parceiros locais/regionais para realização de ações junto dos
alunos (Unidade de Cuidados Continuados, Biblioteca Municipal, Escola Segura, …),
no âmbito da saúde, solidariedade, leitura e escrita, segurança;
- com instituições/empresas para realização de estágios profissionais;
- com instituições de ensino, institutos, museus, … para desenvolvimento de
competências e capacidades dos alunos, bem como no âmbito da (re)orientação
escolar e profissional;
- com a autarquia, Fundação Lapa do Lobo, Instituto Português do Desporto e da
Juventude, Associações Recreativas e Culturais para proporcionar aos alunos
atividades de desporto, cultura e lazer;
- com instituições de ensino artístico especializado para aumentar a oferta educativa
e formativa do Agrupamento (Conservatório de Música de Seia).
Convidar associações empresariais para abordagens, a partir da partilha de
experiências pessoais e profissionais, que implementem o espírito empreendedor
dos jovens e a valorização do trabalho e do esforço compensadores.
Reforçar a colaboração com o pelouro da educação e cultura da autarquia, no
sentido de, em conjunto e de forma articulada, dinamizar ações que motivem os
jovens a apostar na sua educação e na aprendizagem ao longo da vida, na
perspetiva de se encontrarem alternativas de futuro na região.
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PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO

ÁREA DE INTERVENÇÃO 5
GESTÃO PEDAGÓGICA
PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA
Com a constituição do Agrupamento, após um primeiro ano de adaptação e nos últimos dois anos, tem-se
evoluído na dinâmica do trabalho cooperativo entre os docentes e na articulação entre ciclos. O
prolongamento da escolaridade obrigatória para os 18 anos preceitua um trabalho sequencial com uma
forte articulação entre os ciclos e níveis de ensino, consolidando algumas práticas ainda pouco consistentes
no AENelas. Por outro lado, a constante alteração na abordagem dos curricula (ainda recentemente com as
metas curriculares) bem como a necessidade de introdução das novas tecnologias na prática letiva obrigam
a um esforço suplementar na atualização contínua por parte dos docentes. O número crescente de alunos a
necessitarem de apoio personalizado tem «obrigado» a direção a um acompanhamento permanente dos
casos e a um constante desenvolvimento de práticas favorecedoras do melhor acompanhamento a
proporcionar a alunos com as mais diversas sintomatologias. A publicação de normativos que apontam
medidas de promoção do sucesso escolar constitui um incentivo à introdução de novas formas de
organização e planeamento, bem como à prática letiva e à monitorização das aprendizagens que interessa
implementar no Agrupamento por considerarmos que terão impacto nas aprendizagens e nos resultados
académicos dos alunos.
OBJETIVOS


Promover a sequencialidade e a articulação vertical e horizontal de conteúdos, competências e
aprendizagens, tendo em vista as metas curriculares;



Promover redes de trabalho e práticas pedagógicas colaborativas entre disciplinas;



Promover a articulação curricular entre docentes de níveis de ensino diferentes;



Promover o gosto pela leitura e o desenvolvimento das diversas literacias;



Promover a inclusão educativa e social;



Investir na identificação precoce das dificuldades de aprendizagem dos alunos;



Promover atividades de apoio pedagógico diversificadas e significativas;



Continuar a apoiar e incentivar o trabalho desenvolvido com os alunos com NEE, procurando
contornar as dificuldades existentes, com vista à integração e inclusão integral destes alunos;



Investir na formação profissional dos professores e do pessoal não docente que acompanha os
alunos com NEE;




Valorizar a inovação pedagógica e didática;
Criar e/ou promover redes de partilha de informação, boas práticas e materiais;



Incentivar a utilização de metodologias ativas e experimentais no ensino e nas aprendizagens;



Valorizar a dimensão artística;



Rendibilizar os recursos educativos e o tempo dedicado às aprendizagens;



Incentivar o acompanhamento e supervisão da prática letiva em sala de aula como instrumento
formativo do trabalho docente e como oportunidade para a partilha de práticas e de experiências.
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AÇÃO ESTRATÉGICA

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

Calendarização/
Fase de concretização

Planeamento e articulação
Assegurar a articulação entre documentos estruturantes na vida do Agrupamento

M

M

C

C

M

C

C

C

M

C

C

C

M

M

C

C

M

C

C

C

I

M

M

C

M

M

C

C

M

M

C

C

M

M

C

C

(Projeto Educativo, Plano Anual de Atividades, Plano Turma, Dispositivo de
Avaliação, Planificações, …)
Incentivar o trabalho cooperativo em várias áreas:
- sucesso escolar dos alunos, diagnosticando as suas insuficiências e estabelecendo
conjuntamente planos de recuperação;
- recolha e análise dos vários resultados: desempenho dos alunos, assiduidade,
faltas disciplinares;
- estabelecimento de planos de ação para minorar aspetos menos positivos:
segurança e indisciplina;
- preparação conjunta de aulas, fichas de trabalho, testes, … entre professores da
mesma disciplina;
- planeamento de aulas conjuntas por pares pedagógicos em matérias que tenham
elementos comuns.
Facilitar a organização, sempre que possível, dos horários dos docentes, de modo a
encontrar-se um tempo comum destinado a reuniões inter e intraciclos que
permitam a articulação curricular vertical e horizontal.
Melhorar a articulação entre a educação pré-escolar e o 1º ciclo, promovendo
reuniões/atividades que tenham em vista não só a plena integração das crianças na
educação básica mas também a concertação de estratégias que contribuam para o
desenvolvimento de competências determinantes para o sucesso escolar (ênfase
nos preditores da leitura e da escrita).
Programar a realização trimestral, preferencialmente no início de cada período
letivo, de reuniões de articulação curricular entre os Professores Titulares de Turma
do 1.º CEB e os docentes das áreas curriculares de Ciências Experimentais,
Educação Musical, Educação Visual e Educação Física para programação de
atividades em conjunto e complementares (Estudo do Meio, Oferta Complementar,
Expressões Artísticas e Físico-Motoras, AEC´S).
Potenciar o envolvimento de docentes de níveis de ensino diferentes em atividades
de tutoria/apoio educativo/AEC‟s/coadjuvação/, tendo em vista o conhecimento da
realidade bem como a troca de conhecimentos científicos.
Incentivar

a

Departamento

realização

de

reuniões

Curricular/Grupo

regulares

Disciplinar

entre

(antes

e

os

coordenadores

depois

dos

de

Conselhos

Pedagógicos).
Incentivar a realização de atividades envolvendo alunos e docentes de ciclos de
ensino e/ou de unidades educativas diferentes.
Providenciar a organização de espaços de partilha e de aprendizagem profissional,
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possível

tirando

partido

das

mais-valias

que

podem

advir

da

experiência

diversificada dos elementos do corpo docente, do seu trabalho colaborativo e de
ações de formação frequentadas.
Práticas de ensino
(Re)organizar, de acordo com os recursos colocados no Agrupamento, medidas de

M

M

M

C

M

M

C

C

M

M

M

C

--

I

M

M

M

M

M

M

M

M

C

C

M

M

M

M

M

M

M

M

I

M

M

M

C

C

C

C

M

M

M

M

M

M

C

C

M

M

M

M

apoio pedagógico a alunos com dificuldades de aprendizagem para promover a sua
recuperação.
Reorganizar, no ensino básico, sempre que possível, as salas de estudo por níveis,
áreas de aprendizagem, e/ou competências/conteúdos a desenvolver.
Disponibilizar, de acordo com os recursos, salas de estudo em duas vertentes: uma
modalidade destinada a alunos com dificuldades; outra especificamente com o
objetivo de preparar os alunos para os exames nacionais.
Criar „salas de estudo virtuais‟, partindo da recolha de materiais por disciplina e por
níveis (Ideias Com Mérito 2013).
Apostar na despistagem precoce de crianças e/ou de jovens que evidenciem
inadaptações, deficiências e dificuldades, proporcionando-lhes um acompanhamento
especializado adequado, recorrendo, se necessário, a recursos disponíveis na área
de abrangência do Agrupamento ou nas áreas limítrofes.
Promover a realização de ações de formação sobre temas específicos na área da
educação especial, sobretudo destinadas a docentes (e pessoal não docente) que
lidem diariamente com alunos com NEE.
Apoiar a realização de atividades que permitam a sensibilização da comunidade
educativa para a realidade social e escolar dos alunos com NEE.
Incentivar dinâmicas dirigidas a alunos com capacidades excecionais, de forma a
manter ou melhorar os seus desempenhos, desenvolvendo áreas deficitárias ou
reforçando os seus níveis de motivação para a aprendizagem.
Incentivar a implementação de práticas pedagógicas e didáticas inovadoras, que
possam ser motivo de divulgação, reflexão e aplicação por parte da comunidade
escolar (ex.: visita a escolas com atividades de reconhecido mérito).
Criar condições de trabalho favoráveis, por exemplo na organização dos horários,
para que os docentes possam desenvolver as suas habilitações/qualificações
académicas.
Elaborar o Plano de Formação do Agrupamento com base nas efetivas necessidades
de formação identificadas pelos docentes / Coordenadores de Departamento /
Coordenadores de Grupo Disciplinar / Coordenadores de Diretores de Turma,
envolvendo, sempre que possível, os docentes acreditados e de referência do
agrupamento.
Incentivar a dinamização de trabalhos experimentais (atividades nas áreas das
ciências laboratoriais), envolvendo alunos das diferentes unidades educativas do
Agrupamento a frequentar o 1.º CEB.
Apostar na formação contínua dos docentes ao nível das TIC e incentivar o seu uso
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em contexto de sala de aula em todos os níveis de ensino.
Incentivar a realização, exposição e participação dos alunos em atividades de cariz

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

M

C

C

C

M

M

C

C

M

M

C

C

M

M

M

M

I

M

M

M

--

I

M

M

Publicitar o dispositivo da avaliação aprovado em Conselho Pedagógico.

C

C

C

C

Garantir a aplicação dos critérios gerais (aprovados em Conselho Pedagógico) e dos

C

C

C

C

artístico e cultural.
Continuar a incentivar a existência de clubes/iniciativas que estimulem a vertente
artística e desportiva (clubes de artes, de música, de teatro; Desporto Escolar).
Incentivar a apresentação e partilha de trabalhos (peças de teatro, momentos
musicais, exposições, saraus, datas comemorativas...), envolvendo alunos das
diferentes unidades educativas do Agrupamento.
Incentivar a realização de diversos concursos, por forma a desenvolver as
capacidades criativas e artísticas dos alunos no âmbito da leitura, da escrita e das
artes visuais.
Promover

a

valorização

das

Bibliotecas

Escolares

(BE‟s)

do

AENELAS

na

dinamização de atividades que desenvolvam as competências artísticas e literácicas
dos alunos.
Incentivar a utilização das BE‟s como um recurso privilegiado para inovar nas
práticas de ensino e aprendizagem na sala de aula.
Valorizar o ensino articulado, mantendo o curso básico de ensino artístico
especializado de música e expandir a sua continuidade no ensino secundário, se tal
for desejado pelos alunos.
Diligenciar o apetrechamento das salas de aula, laboratórios e oficinas com
equipamento específico, viabilizando a introdução de projetos pedagógicos mais
inovadores, como os que exigem metodologias ativas, trabalhos de grupo ou de
caráter interdisciplinar, bem como o adequado desenvolvimento do ensino
experimental das ciências.
Providenciar o apetrechamento dos JI‟s e das Escolas do 1º CEB com material
didático-pedagógico, de acordo com os recursos financeiros disponíveis, depois de
inventariadas as suas necessidades pelos Coordenadores de Estabelecimento.
Implementar, de acordo com os recursos existentes, mecanismos de supervisão e
de acompanhamento da prática letiva para casos devidamente identificados
(problemas de comportamento/indisciplina graves ou elevados índices de insucesso
de determinada turma).
Incentivar a criação de grupos de docentes (do mesmo grupo ou de grupos
disciplinares distintos) que possam colaborar mutuamente e/ou enriquecer a sua
prática pedagógica através da observação de aulas.
Monitorização das aprendizagens

critérios específicos de avaliação (definidos em sede de Departamento Curricular).
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LIDERANÇA E GESTÃO
ÁREA DE INTERVENÇÃO 6
LIDERANÇA
PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA
No projeto educativo 2012-15 está refletida a visão e missão do Agrupamento, já assumida pelas
lideranças de topo e intermédias. Contudo, alguns constrangimentos decorrentes do pouco tempo de
existência do Agrupamento (três anos), do distanciamento entre a escola-sede e as restantes escolas do
agrupamento, das alterações do corpo docente, em particular no início deste ano letivo (aposentações e
concurso nacional), tornam necessária a revisão e/ou reforço de estratégias para incutir uma verdadeira
cultura de participação no Agrupamento e fortalecer, nas novas lideranças, a capacidade de negociação, de
antecipação de futuro, de identificação das necessidades dos alunos e da comunidade face às mudanças da
sociedade, propondo soluções mais adequadas de acordo com o seu grau de responsabilidade.
OBJETIVOS


Reforçar a visão estratégica, o sentido de pertença e a identificação com o Agrupamento;



Melhorar as práticas de liderança e de gestão estratégica, tornando-as mais criativas, inovadoras e
assertivas;



Supervisionar e acompanhar o funcionamento de toda a organização escolar, repartindo e
delegando competências nos restantes elementos da direção;



Atender às diferentes solicitações das comunidades educativa e escolar;



Promover uma gestão participada e transparente;



Promover uma maior articulação com as estruturas intermédias e envolvê-las, com o objetivo de se
conseguir rentabilizar os recursos necessários para a resolução dos problemas pedagógicos;



Comprometer todos os setores e estruturas da comunidade na melhoria do funcionamento do
Agrupamento;



Responsabilizar e motivar as estruturas intermédias, concedendo-lhes a autonomia necessária;



Estimular a apresentação e o desenvolvimento de projetos inovadores que visem alcançar os
objetivos do Projeto Educativo do Agrupamento;



Promover uma cultura de escola/Agrupamento em que prevaleça o exercício de valores
fundamentais como o respeito, a solidariedade e a tolerância pelos outros;



Fortalecer as relações interpessoais entre todos os elementos da comunidade escolar;



Contribuir para a existência de ambientes de trabalho harmoniosos e motivadores;

 Aprofundar práticas de trabalho mobilizadoras do espírito de equipa entre pessoal docente e não
docente;
Mobilizar recursos locais para apoio às ações das escolas do AENelas.

Promover a discussão da missão, visão e ação estratégica do Projeto Educativo,

I

M

envolvendo todos os agentes educativos através da realização de um “World Café”,
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M

2016/17

2015/16

Calendarização/
Fase de concretização
2013/14

AÇÃO ESTRATÉGICA

2014/15



M
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no início do mandato.
Proceder à reconstrução e/ou revisão dos principais instrumentos de autonomia

M

M

C

C

M

M

C

C

I

M

M

M

M

M

M

M

M

C

C

C

C

C

M

C

C

C

M

C

C

C

M

M

M

M

I

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

C

C

C

C

(Projeto Educativo de Agrupamento, Regulamento Interno, Plano Anual de
Atividades do Agrupamento e Orçamento), em função de novas aspirações e
necessidades da comunidade identificadas na atividade anterior.
Formalizar uma liderança apostada na delegação de funções/competências nos
restantes elementos da Direção e nas restantes estruturas intermédias e, por
conseguinte, na sua crescente motivação/responsabilização.
Definir anualmente, após auscultação do Conselho Pedagógico e do Conselho Geral,
temas e/ou áreas de intervenção do Agrupamento, em articulação com os objetivos
e metas constantes do PEA.
Elaborar e divulgar o Plano de Ação estratégico no início de cada ano letivo a toda a
comunidade educativa (na Reunião Geral de Professores, no Conselho Geral, no
Conselho Pedagógico e nos Departamentos Curriculares).
Mobilizar os membros da comunidade educativa para os projetos desenvolvidos no
Agrupamento através da própria motivação e entusiasmo.
Promover a identidade de escola/Agrupamento no exterior: incentivar e apoiar a

C

participação em eventos externos, ajudando a congregar esforços e a reforçar o
sentido de pertença à escola para alunos, pais e professores (ex.: realização de
atividades como o dia aberto da escola, …).
Manter uma liderança e gestão de proximidade com as unidades educativas que
compõem o AENelas para permitir uma maior interação com alunos, pessoal
docente e não docente.
Realizar reuniões periódicas, marcadas no horário semanal, com as lideranças
intermédias,

coordenadores

de

Departamento

Curricular,

coordenadores

de

Estabelecimento, coordenadores de Diretores de Turma, chefe dos Serviços de
Administração Escolar e coordenador dos Assistentes Operacionais, com o objetivo
de monitorizar e, se for caso disso, redefinir os respetivos objetivos de cada
estrutura.
Reforçar as lideranças intermédias, envolvendo as mesmas diretamente na tomada
de decisões.
Sugerir (ao EduFor) ações de formação de curta duração nas áreas da liderança, da
gestão de equipas, da gestão de conflitos, das relações interpessoais e/ou da
orientação educativa.
Estimular/apoiar a conceção e a implementação de projetos inovadores que possam
trazer maior visibilidade ao Agrupamento e que sejam verdadeiros exemplos de
empreendedorismo.
Incentivar e apoiar candidaturas a projetos que promovam o intercâmbio com
escolas dentro e fora do país.
Organizar/incentivar a realização de eventos culturais e/ou desportivos, convívios e
atividades, ao longo do ano, que envolvam o pessoal docente e não docente do
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Agrupamento.
Estabelecer parcerias e/ou solicitar a utilização de instalações da Autarquia e das

C

C

Associações locais para o desenvolvimento de atividades promovidas pelas escolas
do Agrupamento, assim como disponibilizar as instalações do Agrupamento às
autarquias e associações locais, quando solicitadas.

Olga Maria Costa Carvalho
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ÁREA DE INTERVENÇÃO 7
GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS
PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA
A composição do corpo docente do Agrupamento sofreu uma ligeira alteração em consequência do concurso
de professores e dos pedidos de aposentação, reduzindo, em 2013/14, o número de docentes com
insuficiência ou sem componente letiva. Contudo, a manter-se a redução de turmas, verifica-se:
o Insuficiência de horas em alguns grupos de recrutamento, sendo necessário o completamento de
horários em grupos afins para os quais os docentes têm qualificações;
o Deslocação de docentes por diferentes unidades de ensino do Agrupamento com implicações na
organização e elaboração de horários e na realização de reuniões;
o Sobrecarga de níveis a atribuir aos docentes face ao número reduzido de turmas a lecionar em cada
ano de escolaridade.
Relativamente aos assistentes operacionais, o Agrupamento tem recorrido anualmente aos contratos de
inserção (POC‟s) para suprir as necessidades do quadro, e conta ainda com os assistentes contratados pela
autarquia para os estabelecimentos da educação pré-escolar e do 1º CEB, tendo necessidade de superar
alguns constrangimentos:
o mudança dos assistentes operacionais a meio do ano letivo, depois de concretizada a fase de
adaptação ao contexto de trabalho;
o fraca formação específica dos assistentes operacionais para as funções que lhes são atribuídas,
designadamente o acompanhamento de crianças.
OBJETIVOS


Melhorar, sempre que possível, os critérios existentes no Agrupamento ao nível da constituição dos
grupos e das turmas, da elaboração dos horários e da distribuição de serviço;



Rentabilizar, de forma eficaz, os recursos humanos do Agrupamento;



Proceder à distribuição de serviço do pessoal não docente, tendo em conta as suas competências
e/ou a sua formação profissional;



Proceder à avaliação do desempenho e gestão das competências dos trabalhadores;



Promover o desenvolvimento profissional;



Melhorar a eficácia dos circuitos de informação e comunicação interna e externa.

Otimizar os critérios existentes no Agrupamento para a constituição de turmas,

2016/17

2015/16

2014/15

Calendarização/
Fase de concretização
2013/14

AÇÃO ESTRATÉGICA

M

M

M

M

I

M

C

C

M

M

C

C

elaboração de horários e distribuição de serviço.
Identificar o perfil e reconhecer as competências pessoais e profissionais dos
docentes e não docentes que permitam melhorar a afetação dos recursos às
funções a desempenhar e que melhor se adequam ao Projeto Educativo.
(Re)definir e clarificar os critérios de distribuição do serviço docente e não docente,
não descurando a possibilidade de conciliar, na medida do possível, a vida
profissional, familiar e a saúde.
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Criar condições de trabalho favoráveis à concretização do objetivo de valorização

C

C

C

C

M

M

C

C

M

M

M

M

M

M

M

M

Realizar ações de formação de curta duração na área da avaliação de desempenho.

I

M

M

M

Promover sessões de formação de curta duração dinamizadas pelo pessoal docente

M

M

M

M

Apoiar o desenvolvimento de projetos de investigação-ação.

M

M

M

M

Apostar na formação de professores nas diversas áreas do saber, com especial

C

C

C

C

C

C

C

C

M

M

C

C

M

M

C

C

académica (flexibilização do horário de trabalho).
Promover ajustamentos organizativos que permitam o trabalho em equipas de
professores e demais intervenientes no processo educativo.
Constituir equipas educativas, sobretudo do Ensino Básico, procurando ter como
base os princípios da qualidade e do equilíbrio.
Simplificar os procedimentos e reduzir ao indispensável os documentos necessários
à implementação do processo de avaliação do desempenho.

e/ou não docente.

incidência nas que justifiquem maior sucesso em domínios e metodologias menos
fortes do Agrupamento (ex.: Quadros interativos).
Promover a formação profissional e contínua através da elaboração de um Plano de
Formação próprio, com a participação dos diversos intervenientes e interessados no
processo, estruturado e baseado na identificação dos pontos fracos e das áreas a
melhorar.
Constituir e dinamizar uma equipa de trabalho (gabinete de informação e
comunicação) que torne a comunicação intra-Agrupamento mais eficaz e que, por
outro lado, assegure a divulgação do nome do Agrupamento, da sua cultura, das
suas iniciativas e projetos junto da comunidade.
Proceder à gestão da informação a enviar por email, priorizando e classificando os
conteúdos, de forma a tornar clara a urgência e a oportunidade dos conteúdos.
(URGENTE, IMPORTANTE, …)
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ÁREA DE INTERVENÇÃO 8
GESTÃO PATRIMONIAL, DAS INSTALAÇÕES E DOS EQUIPAMENTOS
PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA
Constitui preocupação da Direção promover um ambiente limpo, seguro, moderno e atualizado, dotar a
escola dos recursos necessários e assegurar as metodologias mais adequadas à melhoria progressiva das
aprendizagens dos alunos e ao aperfeiçoamento do trabalho dos professores e funcionários. Com a
agregação dos estabelecimentos de ensino do AENelas, construídos em datas completamente diversas,
verificam-se alguns constrangimentos relacionados com:
o

desatualização do Cadastro e Inventário de Bens do Estado (CIBE), não sendo possível conhecer
cabalmente a realidade patrimonial do Agrupamento.

o

degradação de alguns espaços físicos, nomeadamente da ESN e de algumas EB1 e jardins de
infância.

o

desatualização do Plano de Emergência da ESN e inexistência do mesmo no CE.

o

falta de salas adequadas para atendimento dos encarregados de educação na ESN.

o

falta de gabinetes de trabalho nas várias escolas.

o

carência de computadores e materiais de apoio tecnológico de apoio às atividades de ensinoaprendizagem.

OBJETIVOS
a) Atualizar o CIBE, nos termos previstos na portaria 671/2000 – cadastro e inventário de bens do Estado.
b) Melhorar a qualidade, a segurança e a diversidade das estruturas e espaços físicos através de
intervenções apoiadas pelos órgãos que tutelam as escolas públicas e através de algum esforço financeiro
proveniente do orçamento atribuído ao Agrupamento.
c) Atualizar o Plano de Emergência da ESN, de acordo com as novas normas em vigor.
d) Concretizar o Plano de Emergência do CE, da responsabilidade da Câmara Municipal, em articulação com
a mesma.

AÇÃO ESTRATÉGICA

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

Calendarização/
Fase de concretização

Designar uma equipa responsável, definir um cronograma de trabalhos e, ainda,
fazer

um

acompanhamento

com

informações

intercalares

da

evolução

da

I

M

M

C

Elaborar um manual de procedimentos para a implementação do CIBE, onde

I

M

C

C

--

I

M

M

M

C

C

C

M

M

M

M

atualização do CIBE.
estarão definidas regras de inventariação, autorizações para alienação, abate ou
transferência de bens.
Registar, na aplicação informática CIBE, todo o património do Agrupamento de
forma a poder ser verificada a sua identificação, o seu valor e a sua localização.
Elaborar autos de abate do equipamento e mobiliário que se encontre danificado,
obsoleto ou inoperacional.
Sendo imperiosas algumas obras a efetuar em escolas do Agrupamento, serão
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tomados os seguintes procedimentos:
a) Fazer o levantamento das obras estruturais a realizar, nomeadamente
relacionadas com a substituição de coberturas, tetos, pintura de paredes, vedações,
que se têm vindo a agravar por falta de intervenção;
b) Fazer a prospeção das necessidades das salas de aula, a orçamentação para
aquisição de equipamento necessário ao bom funcionamento das atividades letivas.
c) Elaboração de um projeto de remodelação de espaços afetos a serviços do
Agrupamento (Serviços Administrativos, Salas de Professores, WC‟s, refeitórios,
espaços de convívio dos alunos, sala de receção de EE, gabinete da direção), de
acordo com um cronograma a definir no início do mandato.
d) Integração, sempre que possível, dos espaços das escolas no desenvolvimento
de projetos, nomeadamente os espaços verdes (Ecoescolas), paredes de grande
dimensão, espaços de exposição, etc.
e) Fazer um racionamento dos espaços, de modo a conseguir transformar locais
menos bem aproveitados em gabinetes de trabalho e/ou locais de desenvolvimento
pedagógico-didático.
f) Articular com a autarquia:
- as obras de recuperação e manutenção dos jardins de infância e escolas do 1º
CEB em funcionamento fora da vila de Nelas;
- a possibilidade de proceder a alguns melhoramentos no Centro Escolar, tendo em
vista

a

minimização de

alguns

problemas

identificados

(espaços

cobertos,

climatização, gabinete da Biblioteca, janelas, acesso à internet, cabides, …).
g) Preparar um plano de intervenção no espaço da biblioteca escolar da EBFA, de
forma a torná-lo mais atrativo, funcional e acolhedor;
h) Diligenciar com celeridade e persistência junto das entidades competentes
(Ministério da Educação e Ciência e/ou parceiros) formas de financiamento ou meios
para dar cumprimento ao plano de melhorias a elaborar.
Proceder à atualização dos Planos de Emergência e realização de simulacros;

M

M

C

C

C

C

C

C

M

C

C

C

C

C

C

C

M

M

M

M

colaborar com a autarquia na concretização do Plano de Emergência do CE.
Provir ao levantamento das necessidades do Agrupamento quanto à intervenção ao
nível dos equipamentos tecnológicos e diligenciar no sentido do apetrechamento dos
equipamentos em falta.
Proceder

à

aquisição

de

programas

informáticos

adequados

à

gestão

do

Agrupamento, nomeadamente na elaboração de horários (programa para 50
turmas) que permita a gestão adequada da distribuição de serviço bem como das
reuniões de avaliação.
Apoiar a concretização do Plano de Melhoria das Bibliotecas, resultante da aplicação
do MABE (Modelo da Avaliação das Bibliotecas Escolares) da RBE, disponibilizando
anualmente uma verba mínima para apetrechamento com livros, materiais e
equipamentos.
Promover campanhas de sensibilização sobre a conservação e limpeza dos espaços
escolares.
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Investir/rentabilizar recursos materiais e humanos no desenvolvimento de medidas

M

C

e práticas de higiene, de asseio e de preservação de espaços e de equipamentos
(espaços abertos, casas de banho, refeitório, bufete, balneários, salas de aula, …).
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ÁREA DE INTERVENÇÃO 9
GESTÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA
A agregação das escolas exigiu uma reorganização que não comprometesse a eficácia e a eficiência dos
Serviços Administrativos. O âmbito da Ação Social Escolar alargou-se no cumprimento das
responsabilidades sociais da escola/Agrupamento face ao atual contexto socioeconómico.
OBJETIVOS


Reorganizar os serviços e outras estruturas, no sentido de garantir o melhor serviço à comunidade,
considerando os diferentes estabelecimentos e níveis de ensino.



Elaborar o orçamento do Agrupamento, ouvidos os respetivos órgãos, de forma a colmatar as
necessidades reais.



Gerir o orçamento do Agrupamento de forma eficiente e eficaz, incorporando, sempre que possível,
valor acrescentado através de fontes de financiamento alternativas.
AÇÃO ESTRATÉGICA

Proceder à avaliação do funcionamento dos serviços administrativos e realizar os

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

Calendarização/
Fase de concretização

I

M

C

C

M

M

M

M

M

M

M

C

M

C

C

C

M

C

C

C

C

C

C

C

M

M

M

M

ajustes necessários:
a) redefinindo, se necessário, as funções e a afetação de recursos humanos,
tendo em conta o número de assistentes técnicos, a sua formação e
competências,

as

áreas

funcionais

(alunos,

contabilidade,

pessoal,

vencimentos, tesouraria, ASE e expediente geral);
b) reorganizando o espaço, tendo em vista o melhor funcionamento e
atendimento ao público.
Otimizar o sistema de cartão eletrónico em utilização no Agrupamento, e, se
possível, alargar a sua utilização ao CE (em articulação com a autarquia).
Analisar as condições de funcionamento e serviço de refeições dos refeitórios do
Agrupamento e introduzir alterações que justifiquem a sua melhoria.
Manter/aperfeiçoar a elaboração, pelos vários departamentos curriculares, no
processo de programação de atividades para o ano letivo, de uma estimativa de
custos e respetiva cabimentação orçamental e, quando aplicável, possíveis fontes
de receita.
Definir, no orçamento, critérios de afetação de receitas obtidas no âmbito do
orçamento privativo, premiando as iniciativas e os organizadores das atividades de
angariação com a atribuição de uma parte das verbas conseguidas.
Apresentar

a

candidatura

do(as)

Agrupamento/escolas

a

projetos

de

apetrechamento diverso (adesão a candidaturas de projetos pedagógicos e de
ofertas formativas financiadas pelo POPH).
Negociar com a Câmara Municipal um financiamento adequado à realidade das
necessidades de cada EB1, JI e CE, tendo em conta a atual situação económica.
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Dinamizar a venda de material escolar nas escolas: diversificação da oferta da

M

C

C

C

M

C

C

C

M

C

C

C

pavilhão

C

C

C

C

Angariar patrocínios/mecenas junto dos empresários da região: ex.: publicidade no

C

C

C

C

papelaria.
Criar condições para que as EB1 e JI possam adquirir o material escolar de que
necessitam nas papelarias escolares com a consequente transferência interna de
verbas.
Reforçar ações para a racionalização dos recursos, reutilização de desperdícios e
redução de consumos.
Alugar

espaços

escolares

fora

do

horário

letivo,

se

solicitados:

gimnodesportivo, salas de aula, …

cartão eletrónico, construção de uma parede de escalada no poste cedido pela EDP
a troco de publicidade, …
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ÁREA DE INTERVENÇÃO 10
AUTOAVALIAÇÃO E MELHORIA
PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA
O Agrupamento reconhece a importância da avaliação interna para fornecer referenciais de desempenho
que, conjugados com a avaliação dos professores e dos funcionários, permitem refinar os objetivos e afinar
o planeamento estratégico num ciclo contínuo de avaliação e melhoria. Com essa perceção, tem-se
investido no desenvolvimento de uma cultura de práticas de reflexão, envolvendo as estruturas
intermédias, ainda com um caráter sectorial e pouco estruturado, mas que têm induzido alguma melhoria
nas nossas práticas. O elevado grau de burocratização e abrangência do modelo de autoavaliação (CAF),
aplicado em 2012/13 no AENelas, dificulta a sua implementação e apropriação por parte de toda a
comunidade educativa; por outro lado, os poucos recursos humanos, a formação incipiente e a dificuldade
na conciliação de horários para um trabalho de equipa consistente são condicionantes a ultrapassar
futuramente.
OBJETIVOS


Consolidar um sistema de autorregulação eficaz que contribua para um conhecimento mais apurado
do desempenho do Agrupamento.



Potenciar os planos de melhoria do Agrupamento para promover a qualidade da educação.

Apresentar o relatório de avaliação interna resultante da aplicação do modelo CAF

2016/17

2015/16

2014/15

AÇÃO ESTRATÉGICA

2013/14

Calendarização/
Fase de concretização

I

--

--

--

I

M

C

C

I
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em 2012/13, divulgando os seus resultados à comunidade educativa.
Reforçar o dinamismo da equipa de avaliação interna do Agrupamento, envolvendo
outros atores da comunidade no processo de reflexão conjunta através da
dinamização de painéis (um por ano) ou de metodologias ativas (ex.: world café)
(Re)definir áreas concretas e delimitadas para o processo de

avaliação interna

C

anual (ex.: serviços administrativos, bufetes, refeitórios, biblioteca, salas de estudo,
apoios educativos, gestão pedagógica, …
Aproveitar os contributos da avaliação externa (resultantes das intervenções da
IGEC) para enriquecer o conhecimento organizacional.
Envolver os vários atores na elaboração de planos de ação exequíveis, com vista à
melhoria do funcionamento e dos resultados do Agrupamento.
Proceder à monitorização dos planos de melhoria em implementação, sistematizar
os esforços de melhoria desenvolvidos e delinear planos para o ano seguinte.
Publicitar os resultados da avaliação interna no portal web do Agrupamento, de
forma a promover o envolvimento alargado da comunidade escolar.
Analisar as vantagens de adesão do AENelas a um dos vários programas de
acompanhamento da autoavaliação implementados por instituições de reconhecido
mérito (Universidade do Minho, Universidade Católica).
Procurar o envolvimento de um „amigo crítico‟, agente externo à instituição
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(docente do Ensino Superior especializado na área), no processo de avaliação
interna do Agrupamento.
Encetar procedimentos para promover o benchmarking, adequando os indicadores
em função dos referentes definidos na IGEC e em utilização nas escolas associadas

--

I

M

C

--

--

I

M

ao Centro de Formação EduFor.
Continuar o desenvolvimento do processo de autoavaliação, orientando-o para uma
estratégia

de

benchlearning

(aprender

com

os

pontos

fortes

de

outros

agrupamentos, com o que fazem bem, evitando os erros cometidos pelos mesmos).
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6. MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLO DA IMPLEMENTAÇÃO
Respeitando o princípio da prestação de contas, comprometo-me, caso seja eleita para o
cargo de Diretora do Agrupamento de Escolas de Nelas, a submeter periodicamente a execução
do presente Projeto de Intervenção ao escrutínio da comunidade escolar e dos principais órgãos
do Agrupamento.
Assim, e até ao final do primeiro período do ano letivo de 2013/2014, procederei à
divulgação do Projeto de Intervenção junto da comunidade escolar e, no segundo trimestre,
serão elaborados e anunciados os instrumentos de monitorização da execução do Projeto.
A auscultação contínua da comunidade escolar, no âmbito do processo de autoavaliação
do Agrupamento, auxiliará na introdução das necessárias correções, tornando este projeto um
instrumento dinâmico e em constante aperfeiçoamento, sempre em consonância com as linhas
orientadoras e as prioridades do Projeto Educativo do AENelas.
A avaliação final do Projeto de Intervenção será levada a efeito após a conclusão do
mandato de quatro anos, pelo que a apreciação a efetuar ao longo do processo materializar-seá na prestação de contas anual, tal como previsto na legislação que regulamenta a autonomia,
administração e gestão dos agrupamentos, com o desejável caráter formativo e corretivo a esta
avaliação.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Elaborar um Plano de Intervenção a quatro anos para um agrupamento de escolas,
em que todos os anos há novos atores a entrar e a sair de cena no processo de ensinoaprendizagem é tarefa arrojada e de inegável compromisso que, se em circunstâncias normais é
de difícil previsão quanto aos resultados esperados, em circunstâncias adversas como aquelas
em que vivemos devido à grande instabilidade social, económica, política e educativa que nos
altera as expectativas, é um desafio, que obriga a nossa capacidade de antecipar os problemas
e as formas de lidar com eles.
A escola é muito vulnerável a todas as mudanças ou simples oscilações a que a
comunidade educativa está constantemente sujeita, e hoje mais do que nunca pelas razões já
sobejamente explanadas. Na organização da escola interage uma grande heterogeneidade de
intervenientes capazes de dar resposta aos mais diversos problemas, criar ou identificar outros,
para os quais, em cada momento, é preciso encontrar as melhores soluções. Na escola não há
tempo para grandes paragens, para profundos pensamentos, reflexões e reformulações. É
preciso pensar e agir quase em simultâneo e assim avançam os processos.
Isto exige da escola, e particularmente de quem tem a responsabilidade de a dirigir,
para além de uma linha de rumo bem definida, a capacidade de, em cada momento, fazer os
ajustes e os acordos que se mostrarem convenientes, criando uma cumplicidade absoluta entre
todos aqueles que estejam dispostos a dar corpo a uma gestão estratégica capaz de, em cada
momento, decidir sobre a melhor forma de gerir os recursos de que a escola dispõe e a
participar na sua gestão.
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É com a mesma determinação que já me conhecem que continuarei a pugnar pela
implementação, nas escolas, de uma gestão estratégica capaz de resolver os problemas que em
cada momento surjam, que me apresento ao concurso de seleção do novo Diretor do
Agrupamento de Escolas de Nelas.
Nelas, 29 de outubro de 2013
A candidata
OLGA MARIA DA
COSTA CARVALHO
(Olga Maria Costa Carvalho)
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