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INTRODUÇÃO 

 

 

«temos o verificável e o verificado na quotidiana experiência 

o que requer uma construção dialéctica abrangendo todo o coordenável (…) 

essa fonte mesma do coordenável é, em si, atividade, amor e criação» 

 

Leonardo Coimbra 

 

 

 

 

Tendo em consideração o procedimento concursal prévio à eleição do Diretor para o 

Agrupamento de Escolas de Airães – Felgueiras (AEA), conforme estipulado no Aviso n.º 

15439/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 190 de 3 de outubro de 

2019 e o preceituado nos artigos 21.º e 22.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 

com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, venho 

submeter, para apreciação do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Airães, o 

presente Projeto de Intervenção (PI), para o quadriénio 2019/2023. 

A apresentação deste projeto tem em conta a experiência que adquiri ao longo dos 6 

(seis) anos no desempenho de funções de adjunto do diretor, como noutros órgãos 

pedagógicos ou estabelecimentos de ensino onde desempenhei funções 

cumulativamente associadas. 

Ao longo destes últimos anos, particularmente nas lides de adjunto, fui amadurecendo 

face aos obstáculos, o modus operandis de gerir e liderar o Agrupamento de Escolas de 

Airães. Por entre docentes, não docentes (assistentes técnicos e operacionais) e com a 

demais comunidade educativa calcorreei no intelecto as forças e dinâmicas para inculcar 

rumo ao sucesso: “Crescer melhor e mais...escola”. Sabendo de antemão que 

dependemos neste palmilhar da gestão e administração da vasta publicação legislativa, 

da ação governativa da edilidade, do almejar dos professores e assistentes, de 
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obstáculos não protelados, perante tal pluralidade de não posso deixar de referir a 

imensa vontade de vencer e triunfar com todos os intervenientes. 

Os docentes e os respetivos órgãos intermédios face à contínua e crescente 

delegação nos seus representantes têm um papel decisivo na construção do 

Agrupamento de Escolas de Airães, onde pretendo que continue a ser uma referência no 

âmbito da educação para o concelho de Felgueiras e inclusivamente, para a CIM Sousa 

e Tâmega. 

Advogo que um Projeto de Intervenção “… é, assim, sempre portador de referências 

ao presente, não sendo nunca estranho às suas condicionantes sociais, culturais e 

económicas” todavia “todos os projetos educativos devem visar um futuro mais ou 

menos longínquo – o que ainda não é mas que se quer que seja ou exista – em função 

do que são para nós, os fracassos, os erros, os êxitos – os limites do presente e do 

passado” Carvalho (2002, p. 130).  

A apresentação deste projeto (PI) sustentado na qualidade (melhor) e quantidade 

(mais), quer espelhar a vontade granítica de construir uma “nova” e “alicerçada” 

identidade, solidamente assente numa educação e cultura como marca, resultando num 

Agrupamento toldado ao sucesso, moderno e capaz no presente de abraçar os desafios 

do futuro com revigorada esperança… 
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1. BREVE CARATERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

 

Eu chamo criacionismo à criação de conceitos científicos e símbolos artísticos que,  

sem nunca esgotarem o real,  

sempre o organizam sob as mais altas aspirações do espírito.  

 

                                                                                                                                               ( Leonardo Coimbra, O Criacionismo, 1912 ) 

 

O Agrupamento de Escolas de Airães (AEA) foi criado em 24 de abril de 2002, tendo 

integrado o ensino secundário no ano letivo de 2009-10. Trata-se de um Agrupamento 

de escolas que integra quatro estabelecimentos de ensino: Escola Básica e Secundária 

de Airães (sede); Escola Básica n.º 1 de Airães; Escola Básica de Cimo de Vila – 

Refontoura e Escola Básica de Vinha – Pedreira. No presente ano letivo, a dimensão do 

Agrupamento pode verificar-se no quadro*:  

  
Salas JI / crianças 

 
Turmas 

 
Alunos 

 
Educadores/ 
Professores 

 
Assistentes 

Operacionais 

 
Assistentes 

Técnicos 

Escola Básica e 
Secundária - Airães 

 
------- 

 
24 

 
445 

 
61 

 
19 

 
7 

 Escola Básica n.º 1 
de Airães 

 
02 

20+16=38 

 
05 

 
91 

 
2 + 7 

 
6 

 
2 

Escola Básica Cimo 
de Vila – 
Refontoura 

 
02 

20+17=37 

 
04 

 
73 

 
3 + 5 

 
5 

 
2 

Escola Básica de 
Vinha – Pedreira 

 
02 

16+12=28 

 
02 

 
37 

 
2 + 3 

 
2 

 
1 

 
Total 

 
06 = 103 

 
37 

 
646 + 103  

= 749 

 
(7+1)8+15+61 = 

84 

 
32 

 
12 

 

 

 

 

O Agrupamento para além das escolas referidas recebe alunos oriundos de Aião, 

Airães, Lordelo, Pedreira, Refontoura e Vila Verde.  

Na oferta educativa, a educação pré-escolar (3 escolas com 6 salas), o ensino básico 

(1º ao 4 º ano com 3 escolas) e do 2º/3º ciclos ao ensino secundário dirige-se 

principalmente para jovens no prosseguimento de estudos. Paralelamente à oferta 

Quadro 1-Dados Estatísticos do AEA 2019/20 (Programa Alunos, dados retirados em 02.10.2019)  
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educativa foram desenvolvidas outras variantes educativas desde o JI / 1º ciclo ao 

ensino secundário no sentido de colmatar lacunas e assegurar mais-valias de apoio às 

famílias. Eis alguns exemplos por escolas e ciclos do Agrupamento: 

  
JI 

 
1º Ciclo 

 
2º / 3º Ciclo 

 
Secundário 

 
Escola Básica e 
Secundária de 

Airães 

 
 
 
 

 
 
 

Salas de Estudo; Clubes / 
Projetos; OPE; APA; AE 
Port e Mat. – Apoio 
Tutorial Especifico; Apoio 
Tutorial 

Clubes / Projetos; 
OPE (Oficina de 
Preparação para 
Exames) 

 
 

Escola Básica n.º 1 
de Airães 

 
  
AAAF (Atividades de 
Animação de Apoio à 
Família) 

 
AEC (Exp. Plástica / 
Música/A.F.D).) 
CAF (Componente de 
Apoio à Família) 

 
 

 

 
Escola Básica de 
Cimo de Vila – 

Refontoura 

  
AAAF (Atividades de 
Animação de Apoio à 
Família) 
 

AEC (Exp. Plástica / 
Música/A.F.D).) 
CAF (Componente de 
Apoio à Família) 

  

 
Escola Básica de 
Vinha – Pedreira 

AAAF (Atividades de 
Animação de Apoio à 
Família) 
 

AEC (Exp. Plástica / 
Música/A.F.D).) 
CAF (Componente de 
Apoio à Família) 

  

 

 

 

 

A população discente apresenta alguma heterogeneidade do ponto de vista 

socioeconómico, porém a maioria integra-se num nível médio/baixo e encontra-se na 

idade própria para o ano de escolaridade que frequenta.  

Os alunos com necessidades educativas especiais (que beneficiam Medidas de 

Suporte à Aprendizagem e à Inclusão) têm sido alvo de uma atenção cuidada, 

alicerçada em estratégias individualizadas, beneficiando de apoios de professores 

especializados, numa perspetiva de inclusão nas escolas e nas turmas que frequentam.  

Por sua vez o corpo docente, mercê e fruto das vicissitudes das políticas educativas, 

patenteia um comportamento seguro, aliando a experiência profissional com 

conhecimento real do contexto escolar do Agrupamento e da comunidade educativa. 

Perante o exposto os encarregados de educação/pais depositam nestes confiança num 

desenvolvimento de trabalho e de ação concordantes com a cultura da escola e de 

Agrupamento que se pretende fomentar e desenvolver.  

Quadro 2 - Atividades ou Variantes Educativas de Apoio Alunos/Famílias 
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Apesar das alterações constantes o corpo docente, assistentes operacionais e 

técnicos revelaram um esforço de integração e adaptação ao novo contexto. Todos 

somos conhecedores que o sucesso educativo alicerça os pilares nos docentes, no 

pessoal não docente e restante comunidade educativa, fundamentando nesta tríade 

basilar o profícuo contributo para ultrapassar as dificuldades hodiernas.  

Apesar da favorável prestação dos recursos humanos descrita, aliada ao elevado 

empenho e contribuição para resolver muitos problemas, esbatemo-nos na fatalidade e 

míngua de técnicos especializados (registe-se uma psicóloga com meio horário de 

trabalho para o Agrupamento, inexistência de qualquer assistente social, técnico de 

informática e demais recursos). Por outro lado, as escolas revelam a degradação no 

tempo ostentando a deterioração em alguns espaços a que estão votados carecendo de 

obras de requalificação (nas escolas JI e 1º ciclo acresce a falta de espaços condignos 

destinados aos tempos livres dos alunos e para o desenvolvimento de atividades de 

enriquecimento curricular com os respetivos equipamentos). A escola sede vai 

agonizando com a falta de material informático, administrativo, laboratorial, desportivo, 

recreativo e de pequenas reparações de diversa índole. A construção e o modelo 

revelaram com o decorrer dos anos lacunas, como também a inadequabilidade deste 

modelo/projeto de escola para o lugar/contexto onde está inserida, nomeadamente uma 

estrutura desajustada às temperaturas oscilantes, aplicação de materiais pouco 

condignos e multifacetados face à realidade escolar e ainda a inexistência de espaços 

construídos destinados à exequibilidade de atividades.  

Finalmente, a comunidade educativa onde está inserido o Agrupamento de Escolas 

de Airães (nomeadamente nas freguesias de Airães, Pedreira e Refontoura) e onde 

estão implantadas as escolas apadrinham, contribuem para a identidade e a existência 

das mesmas. Será de realçar que todos manifestam gáudio pela permanência como 

elemento vital para a subsistência e vigor das localidades. Neste âmbito a abertura do 

Agrupamento para a comunidade, pelas atividades, vivência e a sua permanência, 

contribui para um profícuo crescimento ao qual a escola deve estar na vanguarda. 
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2. IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS 

 

 

Na identificação dos problemas numa organização, interessa a resolução dos 

mesmos mas também potenciar soluções, apesar dos constrangimentos existem 

oportunidades para fortalecer a estrutura organizativa. Tanto a avaliação interna como a 

externa são motores que ajudam a preparar para a melhoria, consolidando posições, 

potenciando “métodos”, explorando novos desafios convertendo-os em “qualidades”. A 

análise “swot” é um método de gestão que permite conhecer o ambiente interno e 

externo, alavancando os pontos fracos e fortes, elencando as oportunidades e ameaças 

a que está exposto o Agrupamento.  

Deste modo as forças e fraquezas são determinadas pelas caraterísticas atuais da 

instituição e relacionam-se com o ambiente interno; por sua vez as oportunidades e 

ameaças estão relacionadas com o ambiente externo. O ambiente interno pode ser 

controlado pelo diretor, uma vez que ele é resultado de estratégias de atuação traçadas 

por todos os intervenientes do Agrupamento. A explanação da estratégia de ação fará 

uma identificação assertiva do funcionamento do Agrupamento face aos 

constrangimentos.  

Esta análise teve por base os dados recolhidos nos seguintes documentos: Projeto 

Educativo do Agrupamento; Plano de Melhoria elaborado a partir da implementação de 

um plano de Avaliação Interna; Relatório Final resultante do processo de Avaliação 

Externa realizada pela IGE e relatórios da equipa de Autoavaliação. Ponto importante 

nesta análise foi a ênfase pessoal na seleção de informação que fui recolhendo ao longo 

destes meses/anos como professor / coordenador / adjunto no Agrupamento, e não 

menos importante de conversas informais com docentes, não docentes, alunos e 

encarregados de educação, originando a minha perceção da realidade. 
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Pontos fortes 
(a consolidar e/ potenciar) 

Pontos fracos 
(a melhorar /eliminar) 

 Bom clima na escola (humanismo); 
 Instalações cuidadas e organizadas em prol dos alunos; 
 Taxa inexpressiva de abandono escolar; 
 Iniciativas que promovem o espirito de solidariedade; 
 Articulação curricular entre ciclos; 
 Abertura ao meio, através do desenvolvimento de 

projetos e atividades destinadas à comunidade 
envolvente; 

 Corpo docente estável, com qualidade cientifico-
pedagógica nos diversos níveis de ensino; 

 Assistentes Técnicos e Operacionais, eficientes, 
cumpridores e prestáveis nas tarefas que lhes são 
confiadas;  

 Procura de práticas e métodos pedagógicos orientados 
para a qualidade educativa; 

 A Componente de Apoio À família (CAF);  
 A articulação dos diversos organismos/entidades em prol 

do Agrupamento (Associação Pais – Associação de 
Estudantes – Juntas de Freguesia – Câmara Municipal); 

 A colaboração ativa da Associação de Pais/ EE com o 
Agrupamento dando respostas a problemas identificados, 
tendo em vista a melhoria do serviço educativo;  

 Prevenção de situações graves de indisciplina, 
demonstrada pela pronta atuação da Direção, face às 
participações disciplinares apresentadas pelos agentes 
educativos (GAA); 

 Projetos e intercâmbios nacionais e internacionais 
(Erasmus); 

 Acompanhamento participação nas reuniões de final de 
período/avaliação por parte dos encarregados de 
educação; 

 Abertura à mudança / inovação. 

 A oferta educativa no ensino secundário; 
 Falta de consolidação de mecanismos de 

monitorização/avaliação das medidas do insucesso 
escolar; 

 Identificação dos fatores internos e externos explicativos 
do insucesso escolar e dos resultados em exames 
nacionais; 

 Melhoria da qualidade pedagógica, no intuito de 
desenvolver a qualidade de aprendizagem; 

 O fraco envolvimento dos alunos na programação das 
atividades e no processo de construção dos documentos 
orientadores da vida da escola;  

 Dinamização e monitorização de estratégias de apoio 
(sala de estudo, OPE, tutorias e coadjuvações); 

 Os meios e Plano Tecnológico e Informático da Escola; 
 Falta de compromisso na construção da aprendizagem 

por parte dos alunos e famílias; 
 Insuficiente articulação e uniformização dos 

procedimentos e práticas dos docentes face ao sucesso e 
qualidade do Agrupamento, como por ex. Plano de 
Melhoria e outros documentos; 

 Heterogeneidade de certas turmas como fator impeditivo 
da valorização dos alunos com desempenho excelente;  

 Ser capaz de responder às exigências da comunidade em 
que se insere, acolhendo um significativo número de 
estudantes de minorias étnicas, com um fraco 
investimento escolar, o que leva à obtenção de maus 
resultados escolares; 

 Acompanhamento nulo ou reduzido por parte de alguns 
encarregados de educação, durante o período. 

 

Oportunidades 
(a explorar / melhorar) 

Constrangimentos 
(a reduzir/ desafios a vencer) 

 Gestão dos recursos humanos e materiais disponíveis; 
 Resultados escolares e as taxas de conclusão da 

escolaridade obrigatória; 
 Articulação com as associações recreativas e desportivas 

(no território e fora do Agrupamento) para potenciar a 
divulgação e o envolvimento da comunidade no Projeto 
Educativo;  

 Estabelecimento de parcerias com instituições / 
associações de carácter artístico e /ou cultural;  

 Existência de instituições/empresas com quem é possível 
estabelecer parcerias para a realização de projetos; 

 Biblioteca Escolar com plano de atividades, 
funcionamento mais dinâmico e pedagógico; 

 Partilha de saberes com outras instituições de ações de 
boas práticas; 

 Articulação vertical e a ligação dos estabelecimentos de 
ensino de origem dos alunos, para fomentar o sucesso 
dos percursos educativos; 

 Inserção do Agrupamento numa comunidade com 
proeminência e respeito pela escola; 

 Interação entre a escola e outras estruturas locais.  
 Existência de postos de trabalho / empresas para estágios 

profissionais em várias áreas;  

 Projetos internacionais que permitem a projeção do 
Agrupamento e criam oportunidades aos alunos. 

 O continuado número de alunos que tem vindo a 
diminuir no Agrupamento; 

 Instabilidade social, afetiva e financeira das famílias 
resultante da crise económica; 

 O elevado número de alunos com escalão A e B (reflexo 
da situação económica do agregado familiar); 

 Procedimentos excessivamente burocratizados, face a 
situações de indisciplina;  

 A escola ser vista como ocupação dos tempos livres das 
crianças e jovens e não como um local para a sua 
formação;  

 Descrédito da imagem e da autoridade do professor.  
 Dificuldade de comunicação e realização de trabalho 

conjunto / simultaneamente com todos os agentes 
educadores do Agrupamento; 

 O “tecido empresarial” sem uma ligação regular e 
profícua com o Agrupamento.  
 

 

 

Quadro 3 - Análise SWOT do Agrupamento de Escolas de Airães 
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Do diagnóstico apresentado destaco um conjunto de problemas, que resultam não só 

da administração e gestão realizada / processo educativo, mas também do meio onde 

está inserido o Agrupamento na obtenção dos mesmos. Estas são as áreas prioritárias 

de intervenção (PE): 

- Sucesso escolar; 

- Oferta formativa adequada às necessidades / interesses dos alunos; 

- Ambiente socioeconómico de Alunos/ Encarregados de Educação; 

- Interação entre e / do Agrupamento com a comunidade. 

 

3. A MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

O Agrupamento de Escolas de Airães deve ser reconhecido como uma instituição 

pública de referência pela qualidade do ensino e formação ministrados. Deste modo 

temos a MISSÃO de facultar aos seus alunos os meios de construir conhecimentos, 

desenvolver capacidades, atitudes e valores, numa lógica de flexibilidade de gestão 

curricular. Concomitantemente, deve formar cidadãos conscientes, responsáveis, 

autónomos, empreendedores, abertos ao diálogo, capazes de interagir e intervir na 

realidade e de responder às necessidades emergentes da sociedade.  

Temos como VISÃO para o Agrupamento uma formação assente na Educação em 

Direitos Humanos e na Educação Ambiental, para ser reconhecido como organização de 

referência nas relações onde se insere, no combate ao insucesso escolar e na 

promoção de uma cultura de esforço e exigência, de VALORES matriciais do 

agrupamento (a liberdade, responsabilidade, solidariedade, autonomia, humanismo, 

democracia, pluralismo, tolerância) e de princípios de justiça, igualdade, respeito pela 

diferença e solidariedade (consagrados na Lei de Bases do Sistema Educativo e no 

Projeto Educativo). 

 

4. METAS 

 

Este Projeto de Intervenção tem como fito primordial promover o sucesso do 

Agrupamento de Escolas de Airães na qualidade (melhor) e quantidade (mais), 

prestando um serviço educativo de excelência aos alunos e comunidade educativa. Para 

o efeito consideram-se as metas:  
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 Melhorar e promover o sucesso educativo para todos os alunos nas 

vertentes dos resultados académicos e da formação pessoal e social; 

 Diversificar a oferta educativa, a formação dos alunos, as atividades 

educativas com vista a melhorar os resultados; 

 Aprimorar a coordenação e promover articulação pedagógica entre escolas 

e ciclos;  

 Promover uma cultura de qualidade dos serviços de educação, que por 

inerência evidencia melhores relações interpessoais e ligação com a comunidade;  

 Melhorar espaços físicos e as condições de trabalho, assente numa prática 

inovadora e ecológica, reforçando deste modo o sentido de pertença ao AEA; 

 Incrementar a marca do AEA, criando identidade e o sentimento de 

pertença, otimizando todos os mecanismos relacionados com a comunicação 

interna e externa, valorizando e promovendo iniciativas com e para a comunidade. 

 

 

5. LINHAS ORIENTADORAS DA AÇÃO 

 

 

O Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Airães, aprovado em 

reunião de 23 de maio de 2019 pelo Conselho Pedagógico, refere a orientação 

metodológica e define os princípios que se propôs atingir durante a vigência deste 

documento, 2018/2021, daí que na elaboração deste Projeto de Intervenção não 

posso esquecer e integrar os princípios orientadores, que passo a enumerar: 

 Fomentar o sucesso escolar e profissional de TODOS os alunos, 

promovendo a inclusão e igualdade de oportunidades; 

 Desenvolver na comunidade educativa competências que permitam a cada 

um dos seus elementos o pleno exercício de cidadania; 

 Fomentar o espirito crítico, a autonomia, a criatividade, a comunicação, a 

colaboração e a resolução de problemas; 

 Incentivar o rigor, a exigência e a valorização do trabalho realizado. 

 

 

 



Agrupamento de Escolas de Airães  
Projeto de Intervenção 2019 | 2023 

Projeto de Intervenção: “ Crescer melhor e mais…escola”                                                                 Jorge Morgado       12 |  20  
 

 

 

 

6. PLANO ESTRATÉGICO DE AÇÃO 

 

 

Uma escola é uma organização, como tal apenas consegue alcançar o sucesso se 

explanar de modo linear e simples os planos estratégicos, com os objetivos, estratégias 

e metas para cada prossecução. Tenho a consciência de que o caminho a percorrer não 

será simples nem linear, nomeadamente no âmbito do sucesso educativo, todavia são 

os desafios que fazem “crescer melhor e mais … escola”.   

Alicerçado no diagnóstico efetuado e nas áreas de intervenção elencados no Projeto 

Educativo, obtemos o plano estratégico de ação para o Agrupamento de Escolas de 

Airães. Concomitantemente, apresento também um diagnóstico persentido ao longo do 

tempo que estou no Agrupamento e na perspetiva de uma linha de ação e consecução 

do sucesso. Destaco três grandes pilares e planos de ação: 

 

 Plano Pedagógico: “Mais sucesso educativo… melhor escola”; 

 Plano Organizacional: “Melhor organização … mais escola”; 

 Plano Comunitário: “Mais escola … melhor comunidade!”.  

 

 

6.1. Plano Pedagógico: “Mais sucesso educativo… melhor escola”  

 

Como primeiro plano de intervenção, a promoção para o sucesso escolar e educativo, 

principal objetivo de uma organização de educação sustentará o sucesso dos resultados 

escolares permitindo uma solução aos demais problemas que assolam a comunidade 

escolar. A principal vocação da escola é a formação integral dos alunos, com ênfase na 

integração, inclusão e no seu desenvolvimento cívico. Efetivamente, o plano pedagógico 

que advogo “mais sucesso educativo, melhor escola” modifica e está subjacente em 

atitudes e comportamentos que constituem uma área de intervenção em cada ato 

educativo.  
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Objetivos Estratégias Metas 
Calendarização 

  19/ 
  20 

  20/ 
   21 

  21/ 
   22 

22/ 
23 

 
 
 Melhorar o 
sucesso / formação 
com o diálogo dos 
diversos 
intervenientes 
diretos; 
 
 
 Promover 
hábitos de trabalho 
sistemático dos 
alunos; 
 
 
 Melhorar a 
qualidade do sucesso 
e oferta formativa; 
 
 
 
 Melhorar 
os resultados 
escolares em todas 
disciplinas e 
provas/exames 
nacionais; 
 
 
 
 Promover a 
diversificação e a 
qualidade das 
atividades de 
enriquecimento e 
complemento 
curricular de forma 
abranger diferentes 
áreas de interesse e 
contribuir para o 
reforço das 
aprendizagens; 
 
 
 
 
 Aumentar o 
nível de literacia, 
promover as 
transliteracias da 
informação dos 
alunos; 
 
 
 
 Valorizar o 
exercício da função 
docente reforçando o 

o Aprimorar a 
articulação/sequencialidade 
entre os níveis/ciclos, dando 
continuidade ao trabalho 
executado no inicio de ano 
letivo; 

o Re (organização) dos apoios 
educativos (reformular, 
monitorizar, responsabilizar e 
avaliar); 

o Reforço das atividades em co 
docência; 

o O apoio ao estudo com “salas 
de estudo” entre pares de 
modo funcional e atrativo; 

o Apoio e monitorização das 
OPE, de modo sustentado 
para a realização das 
provas/exames; 

o Reforço da atenção e 
importância dada ao pré-
escolar (JI) e ao 1ºciclo como 
garantia de um melhor futuro 
para o Agrupamento; 

o - Consolidação do processo de 
qualidade para o JI / 1º ciclo 
com a oferta educativa da 
Câmara Municipal de 
Felgueiras (AEC e Projetos 
Educativos); 

o A participação nas 
provas/exames como 
termostato do trabalho 
desenvolvido, favorecendo 
para além das OPE momentos 
/ iniciativas para colmatar 
dificuldades; 

o Projeto “APRENdiz = aprende 
+ diz melhor”; 

o Reunião com os 
intervenientes da ação 
educativa para incrementar 
novas práticas/ reformular 
para crescer nos resultados;  

o Projeto de qualidade do 
agrupamento, compilando as 
boas práticas existentes e ao 
mesmo tempo criando novas 
face às dificuldades 
existentes; 

o Monitorização do processo 
ensino aprendizagem, para 
definir estratégias que 
permitam a consecução das 
metas a nível turma, ano e 
ciclo; 

o Implementação de 
mecanismos de 
acompanhamento e 

 Melhorar a coordenação e fomentar 
a articulação pedagógica entre 
escolas e ciclos do agrupamento; 

 Solicitar a presença pertinaz e 
assídua da Associação Pais/ EE, 
Associação de Estudantes, 
autarquias locais e outras 
instituições no apoio para a 
consecução do PE; 

 Articular planos de atividades e 
curriculares com a Câmara Municipal 
de Felgueiras; 

 Manter e se possível diminuir a taxa 
residual de retenção dos alunos do 
1º ciclo; 

 Melhorar a taxa de aprovação do 2º 
ciclo para percentagem próxima do 
sucesso total; 

 Melhorar a taxa de aprovação do 3º 
ciclo (aumentando o sucesso nas 
provas/exames e de retenção dos 
alunos ano / ciclo); 

 Melhorar gradualmente o sucesso 
nas provas de 9º ano em Português e 
em Matemática (STEP e STEM); 

 Reorganizar OPE do secundário com 
orientações precisas de apoio e 
estruturais para o sucesso na 
disciplina e nos exames nacionais 
(DEPort; DEMat; DEFica; DEBio, 
DEGeo, DEHist e DEFil); 

 Procurar a convergência entre 
resultados internos e externos 
(provas finais e dos exames 
nacionais); 

 Melhorar a taxa de aprovação do 
ensino secundário (para aprovação / 
conclusão do ensino secundário e 
aumentar o sucesso e média nos 
exames nacionais); 

 Nos exames nacionais melhorar a 
prestação do AEA a nível do 
concelho e CIM; 

 Monitorizar no ensino profissional o 
sucesso do curso (com o nº de 
alunos que concluem e obtém 
emprego na área frequentada); 

 Elaborar e divulgar por cada 
momento de avaliação (período) o 
diagnóstico do processo de ensino 
aprendizagem e o sucesso ou não 
das medidas adotadas 
(Departamento / Conselho 
Pedagógico); 

 Incrementar medidas de apoio a 
alunos com mais dificuldades com a 
anuência e corresponsabilização do 
EE, perante o diretor de turma; 

 Incrementar o Projeto APRENdiz, 
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trabalho colaborativo 
e cooperativo; 
 
 
 
 Reforçar 
uma cultura de 
autoavaliação ao 
nível das diferentes 
estruturas de gestão 
pedagógica, que 
permita avaliar os 
resultados 
alcançados; 
 
 
 
 Diversificar 
a formação para 
além das 
disciplinas/áreas, 
com a valorização da 
formação integral 
dos alunos, como 
cidadãos do mundo, 
através do incentivo 
de valores como 
trabalho, 
responsabilidade, 
solidariedade e 
cooperação; 
 
 

 Solicitar a 
participação de toda 
a comunidade 
educativa a serem 
autores principais 
para uma escola de 
sucesso (alunos, 
docentes, não 
docentes, Pais/EE). 

supervisão da prática letiva 
(via Departamentos); 
 

o Reforço da oferta educativa 
no ensino secundário e na 
parte extra curricular e a 
valorização da dimensão 
artística, através da realização 
de exposições, clubes 
conferências, colóquios; 

 
o Reorganização e alteração do 

funcionamento e regulamento 
da BE; 

o Reforço do material didático 
da BE e apoio ao estudo; 

 
o Delegação de competências 

no âmbito do quadro legal; 
o Reconhecimento público da 

importância das estruturas 
intermédias; 

 
o Participação em projetos que 

se coadunem com as linhas 
orientadoras do PE; 

o Reforço do reconhecimento 
do sucesso e introduzir 
práticas pedagógicas 
diferenciadoras para alcançar 
o sucesso académico dos 
alunos; 

o Reforço da qualidade de 
ensino desde o JI até ao 
ensino secundário, criando e 
promovendo a marca AEA 
“Agrupamento de Escolas de 
Airães”; 

 
o Envolvimento do Plano Anual 

de Atividades do 
Agrupamento Escolas de 
Airães com as atividades da 
edilidade (CMF / Juntas de 
Freguesia) e outras 
instituições. 

 
 

 

capacitando os alunos para conhecer 
(aprende) e divulgar (diz) por meio 
eficaz conteúdos programáticos 
inseridos na flexibilidade curricular; 

 Realizar no final/início de ano, ou 
quando a necessidade determinar 
um seminário com boas práticas e 
metodologias para o sucesso 
educativo; 

 Aumentar o número de alunos no 
ensino secundário com aberturas de 
cursos profissionais e de turmas 
mistas/ desdobradas; 

 Aumentar o número de alunos 
presentes no quadro de honra; 

 Solenizar o momento da entrega dos 
prémios do Quadro de Mérito e 
Honra; 

 Fomentar a criação de novos 
prémios ou distinções com o apoio e 
patrocínio de empresas/instituições 
para bolsas patrocinadas por 
empresas tanto para a parte 
académica, desportiva, cidadania ou 
outra; 

 Criar um regulamento de conduta e 
aproveitamento, para premiar e 
divulgar a turma do mês/período; 

 Publicitar (com consentimento) em 
cada ano letivo os alunos que 
obtiveram entrada no ensino 
superior; 

 Incrementar projetos pilotos /ideias 
criativas com vista ao sucesso 
disciplinar /curso/ciclo; 

 Participar em projetos e iniciativas 
nacionais que são divulgados pelo 
ME (1 iniciativa por ciclo = 5); 

 Renovar o material informático para 
um uso quotidiano das novas 
tecnologias e de metodologias 
experimentais no processo de ensino 
e de aprendizagem; 

 Valorizar os agentes educativos 
(professores e AO/AT), organismos 
ativos (APEE, AE) e outros como 
elementos essenciais para o sucesso 
da escola solicitando uma 
participação na elaboração dos 
documentos estruturantes do AEA e 
numa maior participação do PAA; 

 Fomentar momentos de convívio 
entre professores, assistentes, AE e 
AP/EE; 

 Reforçar e melhorar a presença dos 
pais / EE e da AE na promoção e na 
divulgação da imagem do 
agrupamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quadro 4 – P.I. - Plano Pedagógico para o quadriénio 2019/23 
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6.2. Plano Organizacional: “Melhor organização … mais escola” 

 

O Plano Organizacional tem como mote: “Melhor organização … mais escola”. Tal 

perspetiva fita melhorias organizacionais, adotando as emergentes soluções da gestão 

dos recursos humanos, logísticos e financeiros. Pretende-se no plano organizacional 

alocar garantias que permitam almejar qualidade nos processos, solucionando os 

problemas identificados. O caminho do referido plano deve fortalecer e promover a 

consistência, implementando a equidade. Concretizando, a escola é uma organização 

educativa (melhor organização) que procura desempenhar com é óbvio a qualidade 

(mais escola), desenvolvida pelas diferentes estruturas de orientação e coordenação.  

 No contexto hodierno a gestão pauta-se pela redução de recursos humanos e 

materiais: A potencialização das capacidades é o mote para aumentar o grau de 

satisfação dos vários intervenientes no processo educativo, cumulativamente urge fazer 

a rentabilização dos equipamentos / materiais para garantir as condições 

imprescindíveis ao exercício das funções dos vários agentes educativos. 

Objetivos Estratégias Metas 
Calendarização 

19/
20 

20/
21 

21/ 
22 

22/ 
23 

 
 
 
 Promover o 
sucesso de todos os 
alunos; 
 
 
 
 Valorizar a 
participação do 
pessoal docente e 
não docente, alunos 
e Pais/EE na 
organização e gestão 
da escola;  
 
 
 
 
 Capacitar e 
valorizar as 
lideranças 
intermédias;  
 
 
 
 

o Desenvolvimento de 
atividades que envolvam a 
comunidade escolar / 
parceiros; 

o Criação de equipa de 
comunicação e marketing, 
potenciando/rentabilizando o 
site da escola como outros 
meios de comunicação e 
divulgação; 

o Organização de uma equipa 
fomentando a informação 
através de uma folha mensal 
ou trimestral online 
(newsletter); 

o Reorganização do 
funcionamento da assembleia 
de delegados de turma; 

o Divulgação e (re) definir o 
perfil do delegado de turma; 

o Reuniões periódicas com 
Associação de Estudantes e 
Associação de Pais / EE 
enquanto dispositivo de 
auscultação e incentivo à 
participação dos alunos; 

o O desenvolvimento de uma 
estratégia de liderança que 

 Aumentar a participação dos 
alunos, professores e AO/AT em 
projetos, atividades, clubes, BE, 
com uma taxa de envolvência de 
75%; 

 Incentivar a participação nas 
atividades (PAA) no mínimo de 
uma atividade dos elementos que 
pertencem à comunidade 
educativa;  

 Divulgar nas redes de informação e 
comunicação, as principais 
iniciativas do PAA; 

 Divulgar as atividades 
(antes/depois) evidenciando pelos 
meios mais explícitos para a 
comunidade educativa; 

 Reunir periodicamente e convidar 
AE, AP/ EE para uma participação 
mais ativa no Projeto Educativo e 
no PAA; 

 Tornar mais eficaz e eficiente a 
gestão administrativa;  

 Distinguir e divulgar de forma 
positiva boas práticas (AO e AT) na 
prestação de um serviço de 
qualidade; 

 Monitorizar e implementar 
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 Assegurar 
uma maior eficácia 
dos circuitos de 
informação e 
comunicação interna; 
 
 
 
 
 
 
 Aumentar a 
eficácia dos serviços 
administrativos; 
 
 
 
 
 
 
 
 Gerir os 
recursos humanos de 
forma racional e 
segundo critérios de 
eficácia; 
 
 
 
 
 
 
 
 Promover a 
otimização e 
rentabilização dos 
recursos materiais, 
didáticos e 
financeiros; 
 
 
 
 
 
 
 
 Promover 
dinâmicas de 
autoavaliação e 
implementar 
mecanismos de 
melhoria contínua, 
quer materiais quer 
administrativos; 
 
 
 
 
 
 

deverá ser participada, 
incentivando o trabalho 
colaborativo; 

o Valorização e 
responsabilização das 
lideranças intermédias face ao 
cargo e funções que 
assumiram, para a consecução 
do PE; 

o Incentivo do trabalho em 
equipa, da valorização 
profissional e do espírito de 
iniciativa, distinguindo a 
dedicação e o brio 
profissional;  

o Gestão racional dos recursos 
humanos, nomeadamente 
assistentes operacionais e 
assistentes técnicos; 

o Criação de manuais de 
procedimentos 
administrativos; 

o Implementação de modelos 
com vista à recolha 
sistemática de informação 
destinada a apoiar a 
promoção da qualidade dos 
diversos serviços; 

o Atualização dos documentos 
estruturantes e orientadores 
do Agrupamento envolvendo 
a participação dos diversos 
intervenientes da comunidade 
educativa; 

o Formação de uma equipa de 
avaliação interna do 
Agrupamento com vista obter 
informações para modificar 
processos e implementar 
novas dinâmicas (serviços); 

o Apoio às iniciativas e eventos 
das Associações de Pais /EE na 
dinamização das várias 
escolas do agrupamento; 

o Apoio nas iniciativas dos Pais 
/EE enquanto dinamizadores, 
pelas competências 
profissionais e académicas;   

o Apoio às iniciativas da 
Associação de Estudantes que 
visem uma maior participação 
e dinamização da comunidade 
educativa; 

o Continuação da renovação 
dos equipamentos da 
disciplina de Educação Física e 
fomentar uma modalidade 
com protuberância (DE) face 
às restantes; 

o Estabelecimento de contatos 
com as entidades (CMF/ 
Juntas) na implementação de 

procedimentos de gestão 
organizacional por escola de 
otimizar os recursos;  

 Reduzir gastos - estabelecendo 
metas -, sem prejuízo da qualidade 
da ação educativa; 

 Apostar numa escola segura, 
humana, inovadora e ecológica; 

 Melhorar e otimizar todos os 
mecanismos relacionados com a 
comunicação interna e externa, 
nomeadamente, numa maior e 
melhor utilização das plataformas 
informáticas; 

 Apostar na delegação de 
competências junto das chefias 
intermédias, garantindo um maior 
envolvimento dos diversos atores 
educativos na tomada de decisões; 

 Continuar a implementação do 
HACCP e dos mecanismos de 
segurança (conforme as normas da 
ANPC); 

 Realização de ações de 
sensibilização e informação para 
AT e AO (saúde, 1º socorros, 
segurança no trabalho); 

 Formalizar orientações num código 
de boas práticas o funcionamento 
das salas do JI; 

 Proporcionar aos encarregados de 
educação do JI (para um período 
de 2/3 anos) “denominar” a sala e 
participar na decoração; 

 Fomentar novos compromissos na 
área da ecologia, como novos 
projetos e práticas para as escolas 
/exemplo para a comunidade; 

 Dotar todas a salas de aulas com 
um computador com ligação à 
internet e projetor; 

 Dotar a escola com um programa 
funcional de gestão e 
administração escolar; 

 Prestar acompanhamento e 
atualização do material escolar / 
informático das escolas do JI e 1º 
ciclo; 

 Fomentar a participação em 
concursos para dotar os espaços 
interiores e exteriores de 
equipamento condignos; 

 Construir, adaptar e remodelar 
espaços escolares interiores e 
exteriores (conforme o público 
alvo e utilização) com melhores 
condições (mobiliário e jardins 
para o lazer dos alunos); 

 Apetrechar as escolas e remodelar 
o equipamento do pavilhão 
gimnodesportivo da EBS de Airães; 

 Promover no Desporto Escolar 
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 Melhorar a 
qualidade dos 
espaços, 
humanizando-os. 
 

 

melhoria das instalações 
escolares como na reparação 
e manutenção; 
 

o Utilização racional e 
substituição dos recursos 
materiais numa perspetiva de 
sustentabilidade ambiental. 

 

uma modalidade para obtenção de 
resultados (desportivos); 

 Realizar encontros, momentos de 
convívio e de confraternização 
entre todos os elementos da 
comunidade educativa; 

 Consolidar uma escola ecológica 
incrementando novas práticas; 

 Aderir a projetos de 
sustentabilidade ambiental como 
forma de otimizar e reduzir 
recursos materiais. 

 

 

 

 
 

 

6.3. Plano Comunitário: “Mais escola … melhor comunidade”  

 

No último plano e não menos importante, obtemos a Escola como lugar privilegiado 

de interações e de relações em si e extra muros. Tal perspetiva concebe este local como 

encontro de conhecimentos, partilha de experiências e intervenção plena na 

comunidade. A consecução e realização dos sonhos são semeadas nas mentes pueris, 

alimentados pela ação educativa e experimentados na realidade da vida, construindo 

assim uma comunidade dinâmica e recetora do progresso.  

Nesta simbiose a escola deve tomar a dianteira, sentindo o caminho da vida escolar e 

da vida da comunidade, estabelecendo a renovação e/ou preparo de 

parcerias/protocolos das entidades/organismos - nacionais e internacionais - 

proeminentes na comunidade onde a Escola está inserida, proporcionando novos 

saberes e vivencias para apreender a vida.  

Objetivos Estratégias Metas 
Calendarização 

   19/ 
 20 

20/ 
21 

21/ 
22 

22/ 
23 

 
 
 
 Reforçar e 
divulgar a identidade 
da escola; 
 
 
 
 Contribuir 
para a melhoria de 
condições de 
trabalho que 
favoreçam o 
desenvolvimento 
pessoal e, por 
inerência, aumentem 

o Informação aos pais e/ou 
encarregados de educação 
sobre os objetivos e valores 
inscritos no Projeto Educativo 
de Agrupamento;  

o Assegurar nas lideranças 
intermédias funções e 
responsabilidades que possam 
concretizar o PE; 

o Divulgação dos documentos 
de referência do 
Agrupamento na página do 
Agrupamento; 

o Continuação das parcerias 
com a comunidade 
envolvente; 

o Manutenção e alargamento 

 Consolidar uma cultura que 
garanta o respeito pelas 
diferenças e pela diversidade, 
garantindo que o Agrupamento 
de Escolas de Airães continue a 
ser escola, plenamente, 
inclusiva; 

 Desenvolver mecanismos que 
permitam uma maior 
aproximação aos parceiros 
educativos e comunidade 
educativa e famílias; 

 Otimizar e melhorar a página 
eletrónica do Agrupamento; 

 Continuar a apostar numa 
filosofia de procedimentos e 
metodologias que transformem 
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a qualidade do 
serviço público de 
educação; 
 
 Reforçar o 
bom clima de escola, 
envolvendo pessoal 
docente e não 
docente, alunos e 
Pais/EE; 
 
 Reforçar a 
ligação à comunidade 
com o (re) 
estabelecimento de 
protocolos/parcerias 
com o poder 
autárquico e o tecido 
associativo e 
empresarial local; 
 
 Promover a 
interligação e o 
envolvimento entre o 
agrupamento e a 
comunidade 
educativa; 
 
 Reforçar a 
participação em 
projetos 
internacionais de 
mobilidade de alunos 
e pessoal docente e 
não docente; 
 
 Assegurar 
um projeto inovador 
e integrador que seja 
o espelho da 
comunidade 
educativa do 
Agrupamento. 

 

das parcerias estabelecidas 
para o desenvolvimento de 
atividades com a comunidade 
educativa e local;  

o Presença das escolas do 
Agrupamento nas redes 
sociais com vista à divulgação 
de eventos, atividades e 
trabalhos dos alunos; 

o Reforço da divulgação dos 
trabalhos e projetos 
realizados pelos alunos ao 
longo do ano letivo; 

o Melhoria na divulgação da 
informação relativamente a 
atividades a desenvolver 
recorrendo ao suporte aos 
meios de comunicação social 
ou meios informáticos para a 
sua publicitação; 

o Organização de eventos com 
AP/EE e AE, ao longo do ano, 
nas várias escolas do 
Agrupamento motivadores e 
mobilizadores para a 
comunidade; 

o Desenvolvimento de 
atividades multicultural com a 
envolvência da comunidade 
educativa; 

o Concretização de uma 
mudança construtiva e um 
bom clima de relações 
interpessoais; 

o Promoção de ações de 
sensibilização junto da 
comunidade educativa 
concernentes a várias 
temáticas; 

o Promoção e sempre que 
possível candidatura a 
projetos diversificados como 
fontes de financiamento e/ou 
interesse para a comunidade. 

o Agrupamento de Escolas de 
Airães num espaço de toda uma 
comunidade educativa, para 
além das fronteiras físicas; 

 Desenvolver um jornal em 
formato papel e/ou em formato 
digital, recuperando parte da 
tradição da escola e 
possibilitando uma maior 
aproximação à população; 

 Continuar a dinamizar e 
aumentar o papel da rádio escola 
contribuindo para uma maior 
dinamização das atividades da 
escola; 

 Desenvolver uma cultura assente 
na excelência e que possa ser 
apropriada por toda a 
comunidade educativa; 

 Continuar a construir e escrever 
a história do Agrupamento 
dentro e fora do concelho de 
Felgueiras; 

 Promover e apoiar as diversas 
atividades desenvolvidas pelos 
clubes/projetos e pela Biblioteca 
Escolar – numa semana ou dia 
cultural;  

 Fomentar o desenvolvimento de 
projetos que envolvam todos os 
diferentes atores, 
nomeadamente ao nível da 
solidariedade; 

 Estimular o desenvolvimento de 
projetos que apostem na 
promoção do sucesso escolar, na 
inovação e essencialmente na 
partilha de saberes e 
experiencias; 

 Envolver empresas da área de 
influência do Agrupamento a 
divulgação de produtos, 
iniciativas, projetos que estejam 
de acordo com o PE; 

 Alargar as parcerias locais para 
uma consecução do PE;  

 Dinamizar projetos de 
solidariedade e promoção social 
de acordo com o levantamento 
efetuado e referenciado 
(Professores Titulares Turma / 
DT/ autarquias / IPSS); 

 Participar em atividades 
organizadas por outras 
instituições ou associações para 
dar a conhecer o AEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4, 5 e 6 – PI para o quadriénio 2109/23 com os Planos Pedagógico, Organizacional e Comunitário. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O Projeto de Intervenção (PI) que apresento na candidatura a diretor transborda 

naturalmente as minhas ideias de mudança. Para além disso o PI está personificado e 

assumido como candidato pressupondo desempenhar funções e traçar caminhos para o 

AEA. 

O PI que patenteio, não foi pensado num dia, semanas ou anos, antes resulta da 

experiência acumulada primeiramente como aluno e depois como docente. Aliás todos 

somos mestres na área educacional, porque afortunadamente as nossas vidas 

passaram pela escola. Focalizo-me na minha perspetiva, tentando decifrar o olhar do 

outro, estabelecendo que todos os processos devem ser equilibrados e essencialmente 

assumidos pelos intervenientes. A beleza do PI está na consecução do mesmo, pelo que 

a grandeza mede-se pela mobilização, adesão e participação.  

Perante o procedimento legislativo solicitando o PI, patenteio os problemas, defino a 

missão e metas, traço as linhas orientadoras e explícito a ação que proponho executar 

para o AEA. O PI “crescer melhor e mais...escola” não é radical ou pioneiro, apenas 

pretende ser a imagem do candidato a diretor, mostrando “um” em “todos”, ou seja, a 

escola na sociedade.  

A vitalidade e validade do mesmo dependem em primeiro lugar do diretor e depois no 

envolvimento de todos os elementos da organização educativa num sem-fim de relações 

e interações intra et extra muros. Incumbe ao diretor um conjunto diversificado de 

funções, para as quais, antes de mais, necessita de ser um educador e a alma mater do 

processo evolutivo do Agrupamento. Tal pressuposto implica ser conhecedor do meio 

sobre o qual recai a ação, com enfoque na administração e gestão escolar. 

Efetivamente este Projeto, contempla a minha abordagem a diretor, enquanto 

candidato a líder da escola, ao centro de governação escolar para um período de quatro 

anos, onde pretendo ser elencado como elemento pró-ativo e emancipador do processo, 

garantindo a realização da “visão” como estratégia de cumprimento da “missão” da 

organização escolar.  
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Finalmente, pese a modéstia esta candidatura alicerça-se imperiosamente num 

sentido de missão e depois como projeto pessoal determinado e incentivado por muitos 

elementos da comunidade educativa. Estes são motivos suficientes para contar com 

todos para uma escola … crescer melhor e mais.  

 

Agrupamento de Escolas de Airães, 15 de outubro de 2019 

 

O Candidato: 

 

_____________________ 

(Mário Jorge Pereira Morgado) 
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