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Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, 

Mas não esqueço de que a minha vida 

É a maior empresa do mundo… 

E que posso evitar que ela vá à falência. 

Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver 

Apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. 

Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e 

Se tornar um autor da própria história… 

É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar 

Um oásis no recôndito da sua alma… 

É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. 

Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. 

É saber falar de si mesmo. 

É ter coragem para ouvir um “Não”!!! 

É ter segurança para receber uma crítica, 

Mesmo que injusta… 

Pedras no Caminho? 

Guardo todas. Um dia vou construir um castelo 

  Fernando Pessoa 
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Dando cumprimento ao disposto na legislação em vigor (Decreto - Lei nº 75/2008, de 8 de22 

de abril, alterado pelo Decreto – Lei nº 224/20109, de 11 de setembro e pelo Decreto – Lei nº 

137/2012 de 2 de julho), submeto o presente Projeto de Intervenção à apreciação do Conselho 

Geral do agrupamento de Escolas de Melgaço, assumindo que o documento representa a 

continuidade do meu compromisso como candidata ao cargo de diretor para o quadriénio 

2019/2023. 

 

 

  A apresentação deste projeto tem em conta a experiência que fui adquirindo ao longo dos 

anos em que pude desempenhar funções nos órgãos executivos/gestão da escola, 

particularmente a dos últimos oito anos, em que desempenhei a função de Diretora. 

  Ao longo destes anos, pude sempre contar com uma enorme equipa de trabalho, de entre 

docentes e não docentes, facto que tornou “menos complicada” a tarefa de gerir e liderar o 

“nosso” agrupamento, mesmo em momentos de maior instabilidade, em resultado, muitas vezes, 

da própria publicação legislativa. Foram várias as transformações introduzidas, obstáculos 

ultrapassados e, não posso deixar de referir, muitos dos desafios abraçados por uma comunidade 

ativa, envolvida nas causas da sua /nossa Escola. Não posso deixar de salientar o papel decisivo 

dos órgãos intermédios, que, face à contínua e crescente delegação nos seus representantes, 

tiveram/têm um papel decisivo na construção de uma Escola que se pretende de sucesso. 

  Apresento-me consciente do momento atual que vive o sistema educativo português e do 

desafio que este faz à liderança de um diretor. Ciente de que a autonomia dos agrupamentos está 

em fase de ganhar relevo institucional, aponto este Projeto de Intervenção, para os desafios da 

comunicação, de interação tanto na problemática da autonomia como na sua materialização 

através do Projeto Educativo, que em fase de reconstrução, terei a oportunidade de partilhar a 

responsabilidade da sua elaboração.  

  Considero continuar a ser este, um compromisso exigente (cada vez mais exigente), que 

pretendo continuar a basear na união de esforços de todos os agentes da comunidade escolar e 

na reflexão conjunta e partilhada. 
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  Continuo a acreditar numa cultura de participação, de trabalho colaborativo e partilhado, de 

humanização do espaço escolar, de criação de condições para uma gestão que valorize e promova 

a dinamização das estruturas/ lideranças intermédias da escola, que, embora pautadas pela 

negociação e compromisso, assumam padrões, o mais elevado possível, de eficiência e eficácia, 

traduzidos na prestação de um serviço público de qualidade, 

   Para esta segunda candidatura move-me: 

 O espirito de equipa manifestada pela comunidade escolar ao longo destes dois mandatos; 

  A plena convicção de que o sucesso educativo tem implicações decisivas na cidadania dos 

nossos jovens e no progresso da nossa terra;  

 A convicção de que o sucesso é um processo partilhado por pessoas que através de tentativas 

e erros, alegrias e tristezas, ilusões e desilusões, vão caminhando em direção a um futuro 

melhor. 

 

Tal como na minha primeira candidatura, continuo a afirmar que no meu caminho enquanto 

educadora procurei, procuro e sempre procurarei formar os jovens, que me são entregues, como 

pessoas autênticas na sua dupla dimensão pessoal e social, atendendo sempre ao perigo de separar 

existencialmente estes dois aspectos que a educação deve desenvolver harmoniosamente. A 

dimensão pessoal visa educar o aluno num sentido autêntico de: responsabilidade em todas as suas 

acções, com pleno conhecimento, de acordo com a sua idade; liberdade para desenvolver a sua 

personalidade, superar coacções internas e externas; equilíbrio e maturidade: crescimento 

emocional, capacidade de tomar decisões, aceitação das suas próprias limitações, espírito crítico 

construtivo e integração progressiva da sexualidade; desenvolvimento da imaginação e criatividade; 

constância e firmeza no trabalho, sem se deixar vencer pelo fracasso e nunca perdendo o seu 

horizonte de vista; desenvolvimento de mecanismos de comunicação que possibilitem a expressão 

da própria personalidade. No desenvolvimento da sua dimensão social, a criança deve ir 

aprendendo a ser pessoa para os outros, a viver em solidariedade e compromisso: integrar-se numa 

sociedade em que seja capaz de transformar as estruturas objectivamente injustas e opressoras, 

desenvolvendo competências altruístas. Também importa que adquira valores como abertura ao 

futuro, colaboração efectiva no bem comum, participação nas mudanças que o progresso requer e 

sensibilidade às grandes problemáticas nacionais e internacionais. 
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Assim, a educação só faz sentido quando: 

 Desenvolve o respeito pelos outros, pela diferença e as verdadeiras relações humanas; 

 Forma o sentido de justiça, numa entrega comprometida às exigências do mundo actual, 

desde a família/escola até à comunidade internacional; 

 Desenvolve competências identitárias orientadas para autêntica estima e espírito de serviço 

à comunidade e aos seus valores históricos e culturais; 

 Desenvolve mecanismos para actuar e viver numa sociedade em transformação: consciência 

crítica e analítica da sociedade, atitudes de compreensão, tolerância, sentido de progresso e 

esperança no futuro; 

 Desenvolve mecanismos de auto-reflexão e autoconhecimento, capazes de dar resposta às 

inúmeras questões que cada dia nos são colocadas.  

O reconhecimento da importância dos processos de liderança no funcionamento das 

organizações escolares é assumido e incontornável, nomeadamente num quadro de progressiva 

autonomia, em que os líderes escolares são colocados no centro estratégico de um 

desenvolvimento organizacional que se pretende coeso, eficaz e de qualidade. 

No entanto, ao fim destes dois mandatos, é minha convicção que o funcionamento e a 

exigência da tutela coloca a sua ênfase, relativamente à função do Diretor, numa prática 

exageradamente administrativa. O reconhecimento desta realidade não esmorece a minha vontade 

de continuar a investir numa liderança alicerçada em princípios de qualidade pedagógica, de 

transparência, de participação e de igualdade. 

Acredito que numa organização educativa, a liderança deverá ser promotora e facilitadora de 

sinergias impulsionadoras do sucesso escolar. Revejo-me numa liderança democrática, séria, 

respeitadora e exigente de respeito. 

O modelo inspirador, enquanto Diretora deste Agrupamento, situa-se numa linha muito 

próxima da “Direcção por Valores”, cuja principal característica é o acento tónico nos “valores”, nas 

“pessoas”e no “diálogo” sobre valores. Salvador Garcia1, um dos autores deste modelo, designa 

este novo líder pós-convencional e apresenta-o desta forma: 

                                                 
1 El valor del líder postconvencional: La gestión del miedo. In: Liderando com emoción; p.1. Ed. Soluziona- Grieker Orgemer, 2001        
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 “Os numerosos líderes convencionais trabalham – e muito, quase sempre demasiado – 

administrando hierarquias, recursos e números, enquanto que os escassos líderes pós-convencionais 

– os autênticos líderes – têm o especial valor de pensar de forma diferente, de decidir desenvolver-se 

como pessoas, de libertar energia criativa nos seus colaboradores, de contribuir para a criação de 

uma sociedade mais solidária e de criar espaços de diálogo para a verdadeira construção de valores 

partilhados. ” 

Continuo a defender que a escola, enquanto organização, precisa de uma liderança que 

coloque no centro da sua actividade a ética, a moral, os valores, as pessoas; o diálogo e a relação 

entre pessoas, a adaptabilidade à mudança, o desenvolvimento organizacional, a qualidade. Assim, 

é necessário, para pôr em prática uma “direcção por valores”: 

 Criatividade para a resolução de problemas complexos; 

 Redes de alianças funcionais, estruturas de equipas de projeto; 

 Melhoria constante dos processos; 

 Potenciação do autocontrole das pessoas; 

 Capacidade para legitimar transformações; 

 Valores culturais essenciais, como desenvolvimento, participação, aprendizagem contínua, 

criatividade, confiança mútua e compromisso. 

 Acredito que uma liderança que se inspira em valores, que comunica e se “dirige” através de 

valores será verdadeiramente facilitadora e inspiradora das mudanças necessárias ao aumento da 

qualidade e eficácia das instituições educativas. É esta a bússola que me guiou neste anos de 

diretora e em cuja direção pretendo continuar para a consecução do meu trabalho.   

 

 
  Conhecedora do contexto escolar e social do concelho de Melgaço e após dois mandatos a 

acreditar e a investir na evolução deste agrupamento de escolas, enquanto meio promotor de 

dinâmicas pedagógicas inovadoras, de ambientes educativos equilibrados, de articulação 

adequada com os vários agentes externos, sei que muito está ainda por fazer e por essa razão 

continuo com as mesma (senão maiores) motivações em responder aos novos desafios da 

educação e promover e implementação das politicas educativas centradas nas pessoas e 

garantindo a igualdade de oportunidades. 
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  Estou consciente que este desígnio está condicionado por fatores que se assumem como 

constrangimentos e/ou oportunidades. É minha intenção abraçar as oportunidades e gerir os 

constrangimentos por forma a minimizar os impactos que possam ter na minha ação. 

   Neste processo de reconhecimento, e sem os querer sobrevalorizar, não posso deixar de 

destacar a redução crescente do número de alunos, como reflexo da desertificação do nosso 

concelho, que condiciona de forma determinante a diversificação da oferta educativa do 

Agrupamento. Acrescento, a existência de uma Casa de Acolhimento Temporário (CAT) no 

concelho, que nos obriga a constantes esforços no sentido de receber alunos oriundos de vários 

lugares, em qualquer momento do ano, com situações pessoais sensíveis aos quais o 

agrupamento, em plena articulação com o CAT, tem vindo a responder, no sentido de melhorar a 

situação de cada aluno e contribuir para a sua adaptação e aproveitamento escolar. No entanto, 

pretendo continuar a olhar e gerir estas situações como potenciais oportunidades. Assim, a 

redução do número de alunos tem-nos permitido, a formação de turmas mais reduzidas, que 

facilitará a implementação de projetos/práticas de promoção do sucesso. No entanto, são as 

oportunidades que pretendo reconhecer e rentabilizar assumindo-as como mais-valias para a 

implementação do meu Projeto de Intervenção. 

 Assim, com a intervenção da requalificação as condições físicas da escola sede melhoram 

substancialmente, permitindo assim outras formas de prática letiva e não letiva. Por outro lado, o 

agrupamento tem vindo a investir em oportunidades de forma a proporcionar aos alunos 

momentos e situações de experiências únicas e para a vida, nomeadamente em candidaturas e 

projetos quer nacionais quer internacionais. O agrupamento é, no momento, uma organização 

aberta ao mundo, às oportunidades, não se permitindo deixá-las fugir.  

 O relacionamento, articulação e parcerias com as entidades e instituições locais, tais como: 

Autarquia, Associações de Pais/Encarregados de Educação, Comissão de Proteção a Crianças e 

Jovens, Guarda Nacional Republicana (em todas as suas valências), Bombeiros Voluntários, ULSAM 

(Melgaço), Escola Superior de Desporto e Lazer, EPRAMI – Melgaço, Centro de Estágios de Melgaço, 

Santa Casa da Misericórdia, Casa de Acolhimento Temporário (CAT) e Associação Melgaço Radical, 

entre outros, tem sido uma mais-valia para a resolução de problemas e/ou para o desenvolvimento 

de projetos. 

 Nesta contextualização impõe-se referir aqueles que são considerados pela Equipa de 

Avaliação Interna os pontos fortes do Agrupamento em resultado da implementação do Plano de 

Melhoria, assim como os aspetos sobre os quais deverão incidir os esforços para a melhoria (pontos 

fracos): 
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PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

 O Projeto turma +; 

 A coadjuvação em sala de aula; 

 O maior rigor e frequência do balanço das 

estratégias/acções implementadas 

conducentes à melhoria dos resultados; 

 O aumento do número de professores 

envolvidos na supervisão pedagógica 

interpares; 

 O aumento do trabalho colaborativo entre 

docentes na partilha de materiais, estratégias 

e experiências; 

 O aumento do número de ações de formação 

promovidas pela escola; 

 A criação da biblioteca do professor. 

 Efetuar uma maior reflexão e análise dos 

 fatores internos que ajudem a explicar o insucesso dos 

alunos com enfoque nas práticas de ensino em sala de 

aula. 

 Diminuir a discrepância entre os resultados 

 obtidos na avaliação interna e os resultados obtidos 

nas provas de avaliação externa. 

 Reforçar o trabalho colaborativo entre os 

 docentes ao nível da planificação conjunta, definição 

de estratégias para superação de dificuldades 

diagnosticadas, elaboração de materiais de apoio à 

lecionação e implementação de novas metodologias. 

 Promover atividades mais focadas nas  

dificuldades identificadas e que potenciem as 

aprendizagens dos alunos e sempre que possível evitar 

que as atividades extracurriculares sejam realizadas em 

horários que coincidam com as aulas. 

 Promover ações de formação mais centradas na 

 prática letiva e na utilização de metodologias ativas e 

experimentais. 

 Maior responsabilização de todos os  

intervenientes no processo de ensino-aprendizagem: 

professores, alunos e encarregados de educação. 

 

  

 São estes aspetos, de origem intrínseca ao Agrupamento, que me proponho controlar e alterar 

com vista à prossecução daquele que, no meu entender, constitui o desígnio da Escola: prestar à 

comunidade um serviço de qualidade, fundamentado numa cultura de exigência, rigor e 

responsabilidade, balizado pelos princípios e valores plasmados na Lei de Bases do Sistema 

Educativo. 

 No entanto, e porque a qualidade de uma organização não se alcança apenas com a resolução 

dos seus problemas, importa também continuar a investir na consolidação dos pontos fortes sob 

pena de deixarem de o ser. Daí propor-me intervir: 

- A nível da consolidação das boas práticas de supervisão e coordenação pedagógica, estando estas 

estritamente ligadas à implementação e / ou reforço de estratégias de diferenciação pedagógica; 
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- Articulação curricular, vertical e horizontal; 

- Sistematização dos procedimentos de monitorização dos processos e dos estudos com vista à 

implementação de melhorias; 

- Consolidação do Programa Flexibilidade Curricular. 

Como qualquer organização a escola necessita de clarificar as metas a atingir e qual o rumo a 

seguir, bem como de que forma vai decorrer essa prossecução. 

Com a consciência de que o caminho a percorrer não será simples nem linear, 

nomeadamente no âmbito do sucesso educativo, mas com a perceção de que são os desafios que 

nos fazem evoluir, apresento a missão que, orienta este projeto de intervenção para o nosso 

agrupamento de Escolas. Apresento também, tendo em conta o diagnóstico/contextualização feito 

anteriormente, as metas e as linhas de orientação de ação, que acredito, agregando a comunidade 

educativa, nos conduza à consecução das mesmas com sucesso. 

Perante o quadro da contextualização, continua a ser pertinente a tarefa de se criarem 

condições para que os nossos jovens apostem na terra que os viu nascer, para que acreditem ser 

possível construir uma vida e investir no seu concelho. Mais do que nunca a Escola tem um papel 

fundamental. 

 Acompanhar o crescimento das nossas crianças e jovens, habilitando-as para opções 

conscientes e racionais, constituirá uma dupla tarefa: educá-los para uma sociedade globalizada 

onde cada vez mais são necessárias mais competências, e educá-los para o florescimento da sua 

identidade, no conhecimento do seu imenso património local, ensinando-lhes o amor pelo que é 

nosso e único, pois só se ama o que se conhece, acreditamos ser possível que, quando chegada a 

altura, alguns dos nossos jovens saberão criar as suas próprias condições para cá se fixarem.  

Este é um desafio diário e uma tarefa difícil, mas ao mesmo tempo desafiante. A ela me 

proponho, acreditando na capacidade transformadora e regeneradora da educação, na união de 

forças em torno de cada criança que, cada dia se coloca perante mim. 

 Assumo como Missão deste projeto de intervenção prestar à comunidade um serviço público 

de educação de qualidade, promovendo uma escola inovadora, inclusiva, onde se ensina e aprende 

a responsabilidade e a solidariedade, potenciando não só a realização académica e profissional mas 

também a pessoal.  
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 Animada por este desígnio e consciente das dificuldades para a sua concretização, assumo 

como metas fundamentais que guiaram a construção deste Projeto de Intervenção:   

 Promover a escola enquanto espaço socioeducativo, onde exista uma plena motivação 

para uma contínua melhoria do desempenho individual e para uma constante procura de 

metodologias que contribuam para o sucesso escolar; 

 Promover o sucesso de todos os alunos melhorando as competências de literacia, os 

métodos de estudo e hábitos de trabalho sistemático;  

 Promover a formação integral dos alunos, como cidadãos do mundo, através do 
incentivo de valores como trabalho, responsabilidade, solidariedade e cooperação; 

 

 Valorizar o exercício da função docente e não docente e a participação dos Pais/EE na 
Escola, como elemento essencial para uma escola de sucesso; 

 

 Capacitar e valorizar as lideranças intermédias; 
 

 Consolidar uma cultura de excelência, com humanismo, assente numa permanente 

autoavaliação, na monitorização e implementação de estratégias que promovam uma 

contínua melhoria de processos e resultados, envolvendo toda a comunidade educativa; 

 Apostar num ensino de excelência dos cursos qualificantes, utilizando novas práticas e 

estratégias que permitam um maior envolvimento do aluno, tornando-o mais 

responsável pela sua própria formação e dotando-o de ferramentas que o tornem num 

cidadão competente e capaz de enfrentar os desafios do mercado de trabalho. 

 Incentivar uma maior implementação de projetos que contribuam para a: 

 Promoção da melhoria dos resultados escolares; 

 Promoção da disciplina; 

 Inexistência do abandono escolar; 

 Respeito pela diferença e diversidade; 

 Divulgação e apropriação de práticas e metodologias inovadoras;  

 Otimização de recursos. 

 

 Consolidar uma Escola ecológica e segura, desenvolvendo ações que concorram, também, 

para a melhoria de condições de trabalho de todos os atores; 

 Fomentar, junto com os diversos órgãos, ações e iniciativas que contribuam para um 

aprofundamento da relação entre o Agrupamento e os pais/encarregados de educação; 
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O Plano Estratégico que visa a operacionalização e a prossecução das metas que apresentei 

anteriormente assume três Linhas de Ação : Sucesso Educativo, Prestação do Serviço 

Educativo e Liderança e Gestão. Elas correspondem a domínios em que, de acordo com a 

Equipa de Avaliação Interna, o Agrupamento pode e deve melhorar. Tal não significa que se 

tenham esquecido os chamados pontos fortes. Daí que no mesmo plano se aponte para a 

consolidação de processos que integrando já práticas do Agrupamento, é necessário manter 

e “normalizar”. 

Acredito na capacidade deste plano ser assumido e apropriado por toda a comunidade 

escolar, assumindo-se esta como primeira e condição essencial, para a sua concretização 

com sucesso. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGIAS INDICADORES DE 

MEDIDA 

CONCRETIZAÇÃO DOS 

OBJETIVOS 
19-20 20-21 21-22 22-23 

 

 Procurar a convergência 

entre resultados internos e os 

resultados das provas finais e 

dos exames nacionais. 

 

 Melhorar a qualidade do 

sucesso reforçando as 

medidas de prevenção e 

combate à indisciplina; 

 

 Reforçar as medidas de 

prevenção e combate ao 

absentismo e ao abandono 

escolar precoce; 

 Consolidar a implementação 

 Avaliação diagnóstica no 

início de cada ano letivo e 

sempre que se justificar; 

 Articulação e concertação 

de comportamentos, 

atitudes metodológicas e 

objetivos ao nível de 

turma, ano e ciclo; 

 Aplicação de medidas de 

prevenção e combate à 

indisciplina; 

 Reforço das atividades em 

coadjuvância/apoio/reforç

o de aprendizagem; 

 Implementação de 

estratégias de 

 Número de reuniões 

intercalares de Conselho 

de Turma; 

 Diferença entre a taxa de 

sucesso e o valor nacional 

nas provas de Português e 

Matemática (3º ciclo) e nas 

provas das disciplinas 

sujeitas a exame nacional 

no ensino secundário; 

 Evolução da taxa de 

insucesso escolar no 

ensino básico e secundário; 

 Evolução da %de alunos 

com classificação positiva a 

todas as disciplinas no 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projeto de Intervenção 2019|2023 

          Agrupamento de Escolas de Melgaço – Março 2019                                                                                                                                                                                            
13/22 

do Programa de Flexibilidade 

Curricular; 

 Reforçar o reconhecimento 

do sucesso e do mérito 

 

 

diferenciação pedagógica, 

no sentido de melhorar a 

qualidade das 

aprendizagens; 

 Organização dos horários 

das turmas de forma a 

otimizar o serviço 

educativo prestado; 

 Implementação de 

medidas de suporte à 

aprendizagem e à 

inclusão; 

 Análise periódica dos 

resultados escolares 

definindo 

estratégias/ações que 

promovam o sucesso 

pleno;  

 Incentivo à implementação 

de clubes temáticos e 

projetos de complemento 

curricular; 

 Dotação dos recursos 

específicos de apoio à 

aprendizagem e à 

ensino básico e ensino 

secundário; 

 Evolução da  taxa de 

abandono no ensino 

básico; 

 Evolução da taxa de 

desistência no ensino 

secundário; 

 Variação do nº de 

ocorrências disciplinares; 

 Variação do nº de medidas 

corretivas; 

 Variação do nº de medidas 

disciplinares 

sancionatórias; 

 Evolução da  participação 

dos alunos e professores 

em projetos promovidos 

pela Biblioteca Escolar; 

  Relatórios de análise do 

sucesso educativo; 

 Evolução do nº de alunos 

propostos para Quadro de 

Mérito. 
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inclusão; 

 Otimização e consolidação 

da articulação entre 

Diretor de Turma e/ou 

Diretor de Curso  e os 

Serviços de Psicologia e 

Orientação na redefinição 

de percursos escolares; 

 Diversificação de 

instrumentos de avaliação; 

 Desenvolvimento do Plano 

da Biblioteca Escolar, 

devidamente articulado 

com os currículos desde o 

pré-escolar ao 12º ano; 

 Diversificação de 
práticas/metodologias 
pedagógicas potenciando 
os novos equipamentos 
escolares 

 
 
 
 
 
 
 
 

Concretização inferior a 40% 

Concretização superior a 40% e inferior a 70% 

Concretização superior a 70% e inferior a 90% 

Concretização superior a 90% 
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OBJETIVOS ESTRATÉGIAS 
INDICADORES DE 

MEDIDA 

CONCRETIZAÇÃO DOS 

OBJETIVOS 
19-20 20-21 21-22 22-23 

 Promover redes de 

trabalho e práticas 

pedagógicas 

colaborativas 

 

 Promover dinâmicas 

de autoavaliação 

conducentes à 

melhoria da prática 

letiva; 

 Melhorar a 

coordenação e 

fomentar a articulação 

pedagógica vertical e 

horizontal; 

 

 

 Aprofundamento do trabalho 

colaborativo e a consolidação da 

partilha de boas práticas por parte 

de todas as estruturas de 

coordenação educativa; 

 Reforço dos mecanismos de 

diferenciação pedagógica; 

 Dinamização de sessões de trabalho 

periódico entre docentes para 

planificação estratégica, no grupo,  

com partilha de saberes, práticas e 

materiais; 

 Formação de equipas 

multidisciplinares de apoio à 

educação inclusiva; 

 Consolidação de mecanismos de 

acompanhamento e supervisão da 

 Nº de  aulas 

supervisionadas entre 

pares, por período, em 

cada grupo de 

recrutamento; 

 Variação do nº de 

utilizadores da plataforma 

moodle como repositório 

digital de 

documentos/materiais 

produzidos internamente; 

 Evolução do nº de 

projetos/atividades 

interdisciplinares 

 Evolução do nº de  

projetos/atividades entre 

ciclos 
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prática letiva em sala de aula; 

 Elaboração de um guião que 
permita, a cada departamento, 
efetuar a programação anual de 
ações de supervisão e respetiva  
avaliação/apreciação (das práticas e 
do progresso); 

 

 Consolidação da análise reflexiva dos 

resultados e o processo de ensino 

aprendizagem numa linha indutora 

da melhoria de práticas pedagógicas; 

 Incentivo do uso das novas tecnologias 

e de metodologias experimentais em 

contexto de sala de aula. 

Concretização inferior a 40% 

Concretização superior a 40% e inferior a 70% 

Concretização superior a 70% e inferior a 90% 

Concretização superior a 90% 
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OBJETIVOS ESTRATÉGIAS 
INDICADORES DE 

MEDIDA 

CONCRETIZAÇÃO DOS OBJETIVOS 
19-20 20-21 21-22 22-23 

 Reforçar o bom clima 

de Escola, envolvendo 

Pessoal Docente, não 

docente, alunos e Pais 

/EE; 

 Consolidar uma cultura 

que garanta o respeito 

pelas diferenças e pela 

diversidade, 

garantindo que a nossa 

escola continue a ser 

escola, plenamente, 

inclusiva; 

 Consolidar uma escola 

ecológica e segura, 

desenvolvendo ações 

que concorram, 

também, para a 

 Consolidação da delegação de 

competências junto das chefias 

intermédias, garantindo um maior 

envolvimento dos diversos atores 

educativos na tomada de decisões; 

 Consolidação de procedimentos de 

monitorização que potenciem as 

necessidades de formação para 

discentes, pais/encarregados de 

educação, não docentes e 

docentes; 

 Consolidação da participação no 

Centro de Formação Vale do Minho 

com vista à dinamização de 

formações centradas nos 

problemas detetados nas escolas 

do agrupamento ajudando os 

professores a criar ambientes de 

 Evolução do nº  de 

protocolos e parcerias com 

instituições; 

 

 Evolução do nº  de 

projetos bem como a 

articulação dos atores 

envolvidos; 

 

 

 Variação da oferta de 

formação para o pessoal 

docente e não docente; 
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melhoria de condições 

de trabalho de todos 

os atores; 

 Fomentar junto de 

todos os atores 

sentimentos de 

responsabilidade 

relativamente a causas 

ambientais, 

nomeadamente na 

redução do 

desperdício, de gastos 

e de recursos. 

 Fomentar a identidade 

e o sentimento de 

pertença ao 

Agrupamento, 

valorizando aspetos da 

cultura existente e 

promovendo iniciativas 

que consolidem esse 

sentimento; 

trabalho estimulantes e recursos 

facilitadores da ação educativa; 

 (Re)estabelecimento do 

protocolos/parcerias com o poder 

autárquico e o tecido associativo; 

 Consolidar a participação em 

projetos; 

 Participação de todos os atores 

educativos na elaboração dos 

documentos estruturantes do 

agrupamento; 

 Envolvimento de toda a 

comunidade educativa nas áreas da 

segurança e do cuidado ambiental, 

nomeadamente na colaboração em 

iniciativas e projetos; 

 Incentivo para a utilização de 

documentos digitais, com o 

objetivo de reduzir gastos com os 

recursos materiais; 

 Promoção da melhoria de 

condições de trabalho que 
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 Sistematizar uma acção 

alicerçada numa 

cultura de auto 

avaliação que aponte 

para uma escola de 

excelência; 

 Desenvolver uma 

cultura de cooperação, 

que se evidencie no 

trabalho pedagógico, 

nas relações 

interpessoais e na 

ligação à comunidade; 

 Consolidar uma gestão 

de contenção  de 

custos, sem prejuízo da 

qualidade da ação 

educativa. 

 Sistematizar todos os 

procedimentos 

relacionados com a 

supervisão pedagógica, 

favoreçam o desenvolvimento 

pessoal e, por inerência, aumentem 

a qualidade do serviço público de 

educação. 

 Envolvimento da comunidade em 

grupos de reflexão para delinear 

estratégias anuais que permitam 

manter as práticas promotoras de 

processos e estimulem os bons 

resultados e o sucesso escolar dos 

alunos. 

 Envolvimento dos EE ou Associação 

de Pais dos alunos para 

cooperarem no desenvolvimento 

de estratégias alternativas que 

ajudem os educandos a 

desenvolver o gosto pelo trabalho 

e rotinas escolares. 
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contribuindo para a 

partilha de informação, 

adoção e divulgação de 

práticas inovadoras 

para a monotorização 

interna, sustentando 

um apoio à prática 

docente e consequente 

promoção /melhoria 

dos resultados 

escolares; 

Concretização inferior a 40% 

Concretização superior a 40% e inferior a 70% 

Concretização superior a 70% e inferior a 90% 

Concretização superior a 90% 



Este projeto de intervenção não é um documento estático mas antes um plano dinâmico que 

parte de problemáticas da realidade vivida e percebida e terá no seu desenvolvimento, o mérito de 

mobilizar toda a comunidade educativa para uma reflexão sistemática sobre qual o caminho a 

tomar nas práticas educativas, de organização e gestão e de interação e integração social.   

Estou convicta que a aplicação deste meu novo projeto de intervenção, será a continuidade 

de algo de positivo que se tem vindo a realizar, com o envolvimento de toda a comunidade 

educativa, na construção de uma Escola em que cada pessoa é tratada como tal.   

Um local de trabalho caracterizado pela cooperação, a solidariedade e o reconhecimento do 

desempenho e onde a responsabilidade individual seja também um meio de valorização e 

realização pessoal. 

É esta Escola que me proponho continuar a ajudar a construir em Melgaço, plenamente 

convencida que para tal todos somos convocados, e tudo será mais fácil se as interações forem 

regidas pelo respeito, correcção e consciencialização dos deveres e direitos de cada um. 

Este sentimento de pertença e o seu desenvolvimento resultará importante para a 

optimização e rentabilização de todas as vivências escolares. Será determinante para a criação de 

um clima de escola cooperante e solidário, propiciador de um bom ambiente de trabalho e de 

vivências saudáveis. 

 Quero continuar a acreditar na escola enquanto espaço privilegiado de aprender a Ser, 

aprender a Saber e aprender a Estar e aprender a Fazer. Quero ajudar os nossos alunos a adoptar 

atitudes de civismo e correcção em todos os espaços escolares e quiçá na vida. Por isso, do mesmo 

modo que defendo o reconhecimento do mérito também as atitudes menos correctas ou 

indisciplinares devem ter consequências. Assumo com toda a convicção que cabe à Escola, em 

articulação com os Encarregados de Educação, e, eventualmente, com organismos parceiros, 

fomentar nos seus alunos a formação cívica consciencializando-os para o cumprimento dos seus 

deveres mas também para a exigência responsável dos seus direitos. 

Um lugar onde todos os alunos tenham direito a uma educação com qualidade, com rigor e 

com exigência, deverá igualmente exigir-se o dever ao respeito. A autoridade (e não o 

autoritarismo) dos professores e auxiliares da acção educativa deverá ser reconhecida e respeitada. 

Será imprescindível a consciencialização crescente que o sucesso é corolário do esforço e do 

trabalho persistente e continuado. Numa Escola que pretendemos justa e inclusa desenvolver-se-ão 

todas as estratégias consideradas adequadas para ultrapassar situações de insucesso. 

21/22 
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Sendo a Escola o local em que continuamos a passar cada vez mais tempo das nossas vidas 

deve assumir-se a preocupação em proporcionar aos seus utentes espaços de comodidade, bem-

estar, valorização e dignificação do trabalho, independentemente dos esforços necessários para tal. 

E todos os esforços serão bem-vindos em prol dos nossos alunos. É que os jovens do nosso 

concelho serão, em grande medida, aquilo que a Escola lhes proporcionar. Sonho que, a par de uma 

preparação académica séria e credível, os alunos deste agrupamento se destaquem pela formação 

humanista que os habilite a responder a uma sociedade cada vez mais exigente e competitiva.  

Não posso, nem quero, deixar de continuar a convocar o profeta Jeremias (31:33), quando 

realça que “para as leis serem eficazes não basta serem escritas em pedra; precisam de estar 

inscritas no coração”. 

  
                      
  Melgaço,11 de março de 2019. 
 
 
 
 
                     

_________________________________ 
(Paula Cristina Sousa Cerqueira) 

                           


