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CANDIDATO-ME PORQUÊ? 

 

A liderança é diferente da gestão, não pelas razões que a maioria das pessoas pensa, 
mas porque gerir é saber lidar com a complexidade enquanto liderar é pelo contrário, saber 
lidar com a mudança.  

  Com o decreto - Lei nº 75/2008 de 22 de Abril pretende-se reforçar as lideranças das 
Escolas como uma das medidas mais necessárias de reorganização do regime de administração 
escolar. 

Pretende-se que em cada escola exista um líder, dotado da autoridade necessária para 
desenvolver o Projecto Educativo e executar as medidas de política educativa. 

Para tal é imprescindível uma liderança firme mas não rígida, competente, flexível, 
pró-activa, empenhada, responsável e com um estilo  adaptável.  

Estando em plena fase de mudança e sendo que, qualquer mudança é função da 
liderança, é fundamental ser capaz de gerar um comportamento altamente dinamizador para 
superar as inevitáveis barreiras à mudança. 

Do mesmo modo que fixar uma direcção identifica o caminho apropriado para o 
movimento e alinhar eficazmente faz com que as pessoas percorram esse caminho, uma 
motivação elevada assegura que as pessoas terão energia para superar obstáculos. 

Conhecendo-me e conhecendo toda a Comunidade Educativa deste Agrupamento a 
que associo as minhas competências e o Know-how  adquirido   nestes anos que passei ligada à 
gestão da Escola e Agrupamento desde o seu inicio, reforçadas pelo afecto e dedicação são a 
razão da minha candidatura ao cargo de Director. 
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COMO SE ENCONTRA O AGRUPAMENTO? 

PRINCIPAIS DIFICULDADES DETECTADAS: 

 

 SUCESSO/INSUCESSO 

Observam-se algumas dificuldades nomeadamente em algumas áreas curriculares como: 

Matemática com um insucesso médio de 31,84% (2º e 3º ciclo); 

Língua Portuguesa com um insucesso médio de 31,84% (2º e 3º ciclo); 

Inglês com um insucesso médio de 31,84% (2º e 3º ciclo); 

 INDISCIPLINA 

Ainda que não se registem casos graves de indisciplina, manifestam-se casos de falta de 
respeito e não cumprimento de regras básicas cuja observância é indispensável. 

 HÁBITOS E MÉTODOS DE TRABALHO 

Verifica-se que há lacunas a nível de hábitos e métodos de trabalho, que urge corrigir o mais 
cedo possível. 

 TAXA DE ABANDONO ESCOLAR 

No ano lectivo 2007/2008 uma taxa de 11,98 

 FUTURO/PERPECTIVAS 

Verifica-se que existe algum desinteresse, falta de motivação e aspirações em relação ao 
futuro por parte de alguns alunos, com consequências a nível do sucesso e da disciplina. 

 ESPIRITO DE EQUIPA/COOPERAÇÃO/ 

Existem dificuldades a nível do corpo docente relativamente ao trabalho de equipa, 
solidariedade interpares, cooperação e reflexão sobre o processo ensino -aprendizagem. 

 PARCERIAS 

Apesar de existirem já algumas parcerias nota-se uma necessidade de incrementar as 
existentes e criar outras. 

 

 ESCOLARIDADE DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO/ PARTICIPAÇÃO DOS PAIS/EE 

Baixa escolaridade dos Encarregados de Educação com consequências a nível do 
acompanhamento dos seus educandos e a nível da sua participação nas actividades 
organizacionais e projectos da escola. 
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 ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO DO PESSOAL NÃO DOCENTE 

Verifica-se uma necessidade urgente de aumentar a formação do pessoal não docente a vários 
níveis a fim de garantir um profissionalismo responsável, consciente e com bases técnicas e 
pedagógicas. 
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PROJECTO DE INTERVENÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO 

 

Após um diagnóstico, ainda que não exaustivo, diagnostico que terá de ser rectificado 
no final do presente ano lectivo, com dados mais rigorosos e actualizados, urge construir um 
projecto que consagre as grandes áreas de intervenção, apresentando objectivos, estratégias, 
actividades a desenvolver, metas e avaliação.  

Não ficaria completo este plano de intervenção se o mesmo não consagrasse também, 
de uma forma abrangente, as perspectivas, atitudes, posicionamento, do futuro director sobre 
o Agrupamento, recursos humanos e a razão principal de todo este empreendimento – OS 
ALUNOS – razão essencial pela qual toda a organização e todo o plano deve ser orientado. 

Para além de um conjunto de equipamentos técnicos e tecnológicos, de edifícios e seus 
envolventes temos um conjunto de recursos humanos que necessitam de uma liderança forte, 
mas com alinhamento emocional ou seja que garanta que todos estão a mobilizar as suas 
energias para concretizar as mesmas metas e os mesmos objectivos, é imprescindível ter 
presente que são eles que gerem todos os outros recursos, e necessitam de motivação e de 
estar envolvidos em todos os processos,  que sejam conhecidos por quem os lidera, e que este 
os responsabilize e os acompanhe. Só assim se consegue o melhor das pessoas para criar o 
máximo valor que no nosso caso é uma educação de qualidade, uma formação abrangente 
para os nossos alunos. 

Digo na minha primeira página que quero uma escola de todos e para todos, mas uma 
escola em que cada um seja um e um todo, ou seja veja respeitado o seu ser e respeite o ser 
dos outros, onde cada um sinta a escola como sua, uma escola que faça a diferença, que 
valorize o que cada um tem de melhor, que promova o futuro das nossas crianças e jovens, lhe 
abra as portas do sucesso, mostrando-lhe o rigor e a excelência que o futuro exige. 

É nesta linha de pensamento  que tudo farei para introduzir uma Unidade de Apoio a 
Multi-deficiência (U.A.M) em complemento à existente para o 1º ciclo. 

Pretendo promover o sucesso e prevenir o abandono escolar dos alunos, desenvolver 
a qualidade do ensino público de educação em geral, e das aprendizagens e dos resultados 
escolares em particular. 

A realidade dos nossos dias deixa-nos o desafio de colocar o esforço pedagógico ao 
serviço das metas educacionais, visando o equilíbrio entre o “ser saber” e o “saber ser”ou seja 
criar um equilíbrio entre o ser com conhecimento meramente científico e o ser social, 
consciente e responsável. 

Pretendo criar condições para a realização  dos nossos profissionais, motivando-os 
para o sucesso, melhorando a sua formação, promovendo o trabalho de equipa, a reflexão 
sobre temas pedagógicos, sociais, culturais e outros que possam influenciar o sucesso dos 
alunos e os traga à escola pelo prazer de aprender e de uma formação compatível com um 
futuro exigente e não por obrigação ou imposição. 
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Sabe-se hoje que a missão dos professores e os resultados do seu trabalho adquire um 
carácter de altíssimo valor estratégico para a sociedade e para a própria pessoa pelo que é 
essencial a aprendizagem de técnicas de desenvolvimento pessoal a fim de obter um bom 
desempenho nas aulas. Assim vou propor o Coaching como técnica de desenvolvimento 
pessoal com o objectivo de ajudar a alcançar as metas a que cada um se propõe, facilitar a 
melhoria das suas competências, comportamentos, capacidades e atitudes com consequências 
a nível da sua qualidade de vida, sucesso profissional e sucesso dos seus alunos. 

É importante que os alunos se sintam bem, e atraídos para a escola para tal é 
necessário envolvê-los em projectos nos quais eles se revejam, assim esta será uma área de 
intervenção  com a qual pretendo aumentar o sucesso e diminuir o abandono e ao mesmo 
tempo abrir a escola à comunidade e fundamentalmente trazer os Pais /EE à escola e sempre 
que possível envolvê-los  também  em alguns projectos que contribuam para a sua formação e 
para melhorar o acompanhamento de seus filhos/educandos.  

Não há sucesso possível sem rigor, disciplina e método pelo que é meu propósito ter 
uma atitude exigente e rigorosa mas não repressiva e violenta, fazendo cumprir as normas e 
orientações existentes e a criar sobre conduta dentro e fora da sala de aula, co-
responsabilizando toda a comunidade educativa. 

Face ao crescente aumento de desemprego, crise económica e social, crise de valores 
e cultural, tenho consciência das dificuldades que alguns alunos vão sentir no futuro próxima, 
pelo que será minha prioridade reformular o Gabinete de Apoio ao Aluno, incluindo também o 
apoio à família, criando parcerias e apoios a fim de contribuir para o sucesso pessoal deste 
alunos, não permitindo que não concluam a sua formação pelos motivos apontados. 

Qualquer organização terá que ter uma avaliação das suas actividades, dos seus 
projectos, dos seus processos para que possa corrigir os seus pontos fracos e manter ou 
melhorar, se for caso disso, os seus pontos fortes. Assim pretendo criar um observatório de 
avaliação interna, o qual terá um regulamento próprio e incluirá todos os representantes da 
comunidade educativa. 

Da minha análise às dificuldades e carências detectei que o concelho de Vizela denota 
uma grande necessidade em assegurar uma resposta educativa a grupos de alunos com 
problemáticas de grande complexidade de forma a garantir uma oferta de educação especial 
organizada num continuum de respostas educativas. Assim lutarei pela criação de uma 
Unidade de Apoio a Multi-deficiência para complemento da existente do 1º ciclo, até porque 
quero uma escola de todos e para todos. 

A razão principal é investir na promoção e consolidação dos princípios da “escola 
inclusiva”, ou seja, facilitar o processo ensino/aprendizagem dos alunos com NEE de carácter 
prolongado e a sua inclusão na escola. Desta forma, pretendo respeitar as diferenças 
individuais. Pretendo que esta unidade constitua um recurso valioso para o desenvolvimento 
de uma escola inclusiva complementando o trabalho da escola e respondendo às necessidades 
do nosso concelho, bem como eventualmente de outros. Assim, passará a constituir um 
recurso especializado do nosso agrupamento para a educação de alunos com necessidades 
educativas especiais de carácter prolongado decorrentes de problemáticas de grande 
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complexidade. Neste momento, temos já alunos a frequentar a unidade existente no 1º ciclo, 
no entanto alguns deles encontram-se já em idade para transitarem de ciclo. 

Finalmente e porque acredito que o sucesso de qualquer organização depende do 
empenhamento, da motivação e envolvimento de todos, pretendo que os órgãos de direcção, 
administração e gestão assim como toda a comunidade educativa, abracem este projecto, se 
revejam nele e confiando nas minhas capacidades e competências, ao meu lado construamos 
uma escola de todos e para todos onde cada um se sinta obreiro deste empreendimento, 
tendo como prioridade absoluta os nossos alunos o seu sucesso e a sua felicidade presente e 
futura. 
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ÁREA DE INTERVENÇÃO 1 

INSUCESSO ESCOLAR E ABANDONO ESCOLAR 

 

INTRODUÇÃO: 

A Escola detém um conjunto de responsabilidades que sinteticamente poderemos 
definir como formação das crianças e dos jovens. Compete à escola fornecer aos seus alunos 
um conjunto de conhecimentos científicos que serão o alicerce para toda a sua vida activa. 
Mas também construir Homens com formação integral abrangente, valorizando o que cada um 
tem de constitucional e impregnando em cada um uma cultura de cidadania em todas as 
dimensões. 

Compete em última análise fornecer aos seus alunos um conjunto de ferramentas que 
lhes permita um sucesso total em toda a sua vida. 

OBJECTIVOS: 

 Atingir uma taxa de retenção no final do 1º Ciclo de 2% - 2012/2013; 

  Atingir uma taxa de retenção no final do 2º Ciclo de 3% - 2012/2013; 

 Atingir uma taxa de retenção no final do 3º Ciclo de 7% - 2012/2013; 

 Atingir uma taxa de retenção no final do Ensino Secundário de 3% - 2012/2013; 

 Atingir uma taxa de abandono escolar de 6% - 2012/2013. 

ESTRATÉGIAS: 

 Melhoria efectiva da qualidade do ensino e das aprendizagens traduzida numa 
melhoria efectiva de resultados; 

 
 Melhoria da articulação entre os vários ciclos; 

 
 Prevenir o abandono/insucesso através de uma orientação vocacional continuada e 

diferenciada; 
 
 Diversificação das ofertas escolares; 

 Cultura de Rigor e Exigência; 

 Fomentar o uso de Boas Práticas; 

 Fomentar o espírito de equipa; 

 Formação dos Recursos Humanos de acordo com as necessidades do Agrupamento; 

 Criar alternativas para ocupação dos tempos escolares e tempos livres de acordo com 
as expectativas dos alunos; 
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 Investir na participação dos Pais / EE nas actividades da Escola e cooperação no 
processo de ensino - aprendizagem e socialização dos seus filhos; 

 
ACTIVIDADES: 
 

 Reflexão sistemática sobre práticas e metodologias, visando a convergência de 
abordagens, a rentabilização de recursos e a resolução de problemas; 

 
 Promoção do diálogo e interacção com todas as estruturas educativas; 

 
 Implementação do processo de decisões participadas através da definição e divulgação 

antecipada da agenda do CP; 
 

 Uso da metodologia de trabalho em comissões alargadas a toda a Escola; 
 

 Acções de formação internas de acordo com as necessidades e dirigida a toda a 
comunidade educativa: Pessoal Docente, Não Docente e Encarregados de Educação; 

 
 Introdução do Coaching na Escola; 

 
 Abertura de cursos Profissionais atendendo a preferências dos alunos, expectativas, 

características pessoais e capacidades e tendo em conta as saídas profissionais; 
 

 Manutenção dos Clubes em funcionamento e criação de novos Clubes após 
auscultação das preferências dos alunos; 

 
 Criar Manuais de Boas Práticas e de Procedimentos. 

 
QUEM: 

 Director 
 Conselho Pedagógico 
 Directores de Turma 
 Conselho de Turma 
 Departamentos Curriculares 
 Conselho Geral 

 

QUANDO: 

o Ao longo do ano 

 
AVALIAÇÃO: 
 
 
Taxa de Retenção escolar no final de cada ciclo. 
 
Taxa de abandono escolar. 
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METAS: 
 
 

INDICADOR METAS 

Avaliação Nome Histórico 09/10 10/11 11/12 12/13 

Total de alunos 
retidos por cada 100 
alunos matriculados 

no 1º ciclo 

Taxa de Retenção no 
final do 1º ciclo 

3% 2,8% 2,6% 2,4%  2% 

Total de alunos 
retidos por cada 100 
alunos matriculados 

no 2º ciclo 

Taxa de Retenção no 
final do 2º ciclo 

4,3% 4% 3,5% 3,3% 3% 

Total de alunos 
retidos por cada 100 
alunos matriculados 

no 3º ciclo 

Taxa de Retenção no 
final do 3º ciclo 

11,11% 10% 9% 8% 7% 

Total de alunos 
retidos por cada 100 
alunos matriculados 

no Ensino Secundário 

Taxa de Retenção no 
final do Ensino 

Secundário 
-  4% 3,5% 3,3% 3% 

Total de alunos que 
abandonaram a 

Escola e não 
frequentam outra, 
por cada 100 que 

estavam matriculados 

Taxa de abandono 
escolar 

11,98% 10% 8% 7% 6% 
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ÁREA DE INTERVENÇÃO 2 

PROBLEMAS DE INDISCIPLINA 

 

INTRODUÇÃO: 

Assistimos a um aumento de indisciplina e por vezes violência nas escolas portuguesas, 
justificadas por uma complexidade de factores fortemente associados entre si, tais como 
factores de ordem social, familiar, escolar e individuais. 

Existe também uma relação de circularidade entre insucesso, indisciplina e abandono escolar. 

Só uma liderança pró-activa com sistemas internos de ajuda mútua e com intervenção de toda 
a comunidade educativa poderá alterar a tendência actual. 

OBJECTIVOS: 

 Atingir uma Taxa de Indisciplina de 5%  em 2012/2013; 

 Promover o sucesso pessoal, formando cidadãos empenhados na construção do seu 
futuro 

ESTRATÉGIAS: 

 Uniformização de princípios e procedimentos de actuação com base na legislação 

vigente e nos documentos estruturantes da escola; 

 Identificação das causas de indisciplina; 

 Articulação das intervenções da Escola, dos Alunos e dos Pais e Encarregados de 

Educação; 

 Envolvimento e empenhamento de toda a Comunidade Educativa; 

 Criação de contactos e eventuais protocolos com entidades prestadoras de serviços no 

âmbito da Psicologia e da Assistência Social; 

 Diversificação das ofertas para percursos escolares; 

 Reformulação e valorização do Gabinete de Apoio Ao Aluno; 

 Divulgação dos direitos e deveres de cada um e de todos; 
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ACTIVIDADES: 
 

 Acção junto dos Conselhos de Turma e de Directores de Turma no sentido de 
incentivar a reflexão sobre problemas, visando a uniformização de abordagens 

 Criação de sistemas internos de ajuda mútua, projectos de intervenção a nível do 
Agrupamento, com o envolvimento e empenhamento de toda a Comunidade 
Educativa 

 Criação de Diários de bordo; 

 Reformulação do Gabinete de Apoio ao Aluno inserindo também apoio à Família 
(GAAF):  

 
Este gabinete parte da concepção de que o aluno é o principal actor da Escola, e de 

que só através da sua participação activa e empenhada e da sua família, é possível 

atingir os objectivos propostos. 

Para tal é necessário actuar com humanização, diálogo, acompanhamento, 

participação e cooperação: 

Assim serão desenvolvidas actividades de:  
 
 Acolhimento e atendimento; 

 Reuniões com os responsáveis,  

 Apoio a projectos individuais e de grupo;  

 Acompanhamento em todo o espaço do Agrupamento; 

 Actividades sócio culturais e de animação;  

 Formação do pessoal docente e não docente;  

 Criação de parcerias com outras entidades locais. 

 
               
QUEM: 

 Director 
 CP 
 Conselho Geral 
 Comissão do GAAF  
 Directores de Turma 
 Conselhos de Turma 
 Associação de Pais/EE 
 Associação de Alunos 

QUANDO: 

o Ao longo do ano 
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AVALIAÇÃO: 
 

 Taxa de indisciplina no final de cada ano lectivo. 

 

METAS: 

 

INDICADOR METAS 

Avaliação Nome Histórico 09/10 10/11 11/12 12/13 

Total de alunos 
com processos 
de indisciplina 
por cada 100 

alunos 
matriculados 

Taxa de indisciplina 10% 8% 7% 6% 5% 
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ÁREA DE INTERVENÇÃO 3 

ENVOLVIMENTO DA ESCOLA EM PROJECTOS EDUCATIVOS  

 

INTRODUÇÃO: 

Cada aluno é um ser com um conjunto de capacidades, competências, visões e objectivos que 
necessitam de ser trabalhadas e exploradas.  

A envolvência em projectos com os quais cada um se identifique conduz ao desenvolvimento 
de todo o manancial existente em cada um, criando o espírito de equipa, o gosto pela busca do 
conhecimento e valoriza a solidariedade interpares e intersectorial. 

OBJECTIVOS: 

 Dinamização do Agrupamento e Envolvimento Escolar; 

 Atingir uma Taxa de envolvimento de 80% em 2012/2013 

 Atingir uma percentagem de adesão a projectos de 80% em 2012/2013 

ESTRATÉGIAS: 

 
 Promoção da integração dos alunos em projectos de escola 

 
 Divulgação dos projectos 

 
 Panificação atempada 

 
 Valorização das actividades desenvolvidas 

 

ACTIVIDADES: 

 Nomeação de uma comissão responsável pela prospecção e candidatura da escola a 
projectos de iniciativa externa. 

 Desenvolvimento de projectos internos; 

 Desenvolvimento dos projectos em curso; 

 Incentivo aos participantes. 

QUEM: 

 Director 
 Comissão nomeada 
 Comunidade educativa 
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AVALIAÇÃO: 
 

Nº de projectos desenvolvidos x 100 / Nº de projectos apresentados 

Nº de Alunos envolvidos em projectos x100 / nº total de alunos 

 

METAS: 

INDICADOR METAS 

Avaliação Nome 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Nº de 
projectos 

desenvolvidos 
x 100 / nº de 

projectos 
apresentados 

% De projectos 
desenvolvidos 

20% 40% 60% 80% 

Nº de alunos 
envolvidos em 

projectos X 
100 / nº total 

de alunos 

Taxa de 
envolvimento 

40% 50% 70% 80% 
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ÁREA DE INTERVENÇÃO 4 

OBSERVATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO 

 

INTRODUÇÃO: 

Nenhuma organização sobrevive se não tiver um feed back da sua actividade, pelo que a 
avaliação é uma ferramenta indispensável para um líder puder alterar as estratégias, produzir 
as mudanças necessárias de forma a anular os pontos fracos. 

OBJECTIVOS: 

 Atingir uma taxa de redução de pontos fracos de 10% ao ano. 

ESTRATÉGIAS: 

 Sensibilização para as vantagens de uma auto-avaliação 

 Envolvimento de toda a comunidade educativa 

 Divulgação dos pontos Fortes e Pontos Fracos 

 

ACTIVIDADES: 

 Criação do Observatório 

 Elaboração do regulamento do Observatório 

 Elaboração de grelhas de avaliação 

 Auto-avaliação 

 Divulgação dos resultados 

 Elaboração de estratégias de melhoria contínua 

 Definição de Pontos Fortes e Pontos Fracos 

 

QUEM: 

 Director 
 CP 
 Conselho Geral 
 Comissão do GAAF  
 Directores de Turma 
 Conselhos de Turma 
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 Associação de Pais/EE 
 Associação de Alunos 

QUANDO: 

o Ao longo do ano 

 

AVALIAÇÃO: 

Número de pontos fracos no momento da avaliação x 1oo / nº de pontos fracos na avaliação 
anterior.  

 

 

METAS: 

INDICADOR METAS 

AVALIAÇÃO NOME 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Nº de 
pontos 
fracos 

actuais x 
100 / nº 

anterior de 
P. fracos 

Taxa de Redução de 
Pontos Fracos 

10% 10% 10% 10% 
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ÁREA DE INTERVENÇÃO 5 

UNIDADE DE APOIO A MULTI-DEFICIÊNCIA – U.A.M. 

 

INTRODUÇÃO: 

O concelho de Vizela denota uma grande necessidade em assegurar uma resposta educativa a 
grupos de alunos com problemáticas de grande complexidade de forma a garantir uma oferta 
de educação especial organizada num continuum de respostas educativas, dando continuidade 
ao trabalho já desenvolvido no 1º ciclo. 

Quero uma escola de todos e para todos pelo que entendo ser necessário introduzir esta 
valência. 

OBJECTIVOS: 

 Proporcionar apoio a 6 alunos com multi-deficiência, dando continuidade ao trabalho 
desenvolvido no 1º ciclo 

 Diferenciar tipos de problemas, concomitantes necessidades, serviços e recursos 
específicos necessários. 

 Garantir um equilíbrio entre a qualidade e a quantidade das respostas oferecidas. 

ESTRATÉGIAS/ACTIVIDADES: 

 Pretende-se conhecer as potencialidades e as limitações académicas de cada um 
(áreas fortes e áreas fracas), identificar o funcionamento emocional de cada aluno, 
identificar a tipologia de relações interpessoais por cada aluno em grupos de pares 
com e sem NEE.  

 Compreender a relação que cada aluno estabelece com a escola (funcionários, 
estrutura física); 

 Participar em actividades educativas desenvolvidas na escola (biblioteca, eventos 
culturais, recreativos); 

 Elaborar planos educativos individuais; 

 Prestar apoio individual e individualizado aos alunos; 

 Frequentar o maior tempo possível com a turma; 

 Possibilitar uma intervenção educativa que possibilite a aprendizagem de conteúdos 
adequados à inclusão dos alunos e vivência plena dos direitos e deveres de cidadania. 

 Pretende-se também basear as aprendizagens segundo aqueles que se revestem de 
significado e valor real no desenvolvimento global de cada aluno em particular; 
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 Reuniões periódicas com todos os intervenientes neste processo; 

 Colaborar com professores e outros profissionais no sentido de propor e desenvolver 
medidas que promovam o sucesso educativo dos alunos; 

 Realizar acções de sensibilização para a deficiência e/ou para a escola inclusiva; 
Participação no Plano Anual de Actividades de forma directa ou indirecta; 

 Preparação/adaptação de materiais específico de apoio às aprendizagens e bem-estar 
físico e psicológico dos alunos. 

QUEM: 

 Director 
 CP 
 Conselho Geral 
 Comissão do GAAF  
 Directores de Turma 
 Conselhos de Turma 
 Associação de Pais/EE 
 Associação de Alunos 

QUANDO: 

o De Imediato. 

 

AVALIAÇÃO: 

Dada a complexidade destes alunos e das intervenções necessárias será feita uma avaliação 
subjectiva pelos especialistas em Educação Especial que elaboraram um relatório trimestral, 
que deverá descrever se os objectivos estão a ser cumpridos e se existe uma evolução 
favorável dos alunos. 

Atendendo a que estes alunos apresentam um acréscimo de preocupações aos seus Pais, 
pretende-se também avaliar o grau de satisfação da U.A.M., sendo elaborado um inquérito 
cujo resultado final se pretende seja 100% satisfeito. 
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CONCLUSÕES: 

 

Não posso terminar este projecto sem abordar e explicitar o meu pensamento sobre três itens 
que considero de importância vital para qualquer organização, mas muito mais tratando-se de 
uma Instituição de Educação: 

 

Missão 

a) A Missão do Agrupamento será ministrar um Ensino Público de qualidade desde o Pré 
– escolar até ao 12º ano; 

b) Atribuir especial importância ao conhecimento cognitivo sem descurar uma formação 
completa das crianças e jovens, visando a sua formação como cidadãos autónomos; 

c) Assumir a Missão de propor actualização técnica aos seus profissionais, e participar no 

ensino e formação de elementos exteriores à Escola, que peçam e confiem na nossa 

colaboração. 

 

VISÃO 

Pretendemos ser um Agrupamento de referência, em que os nossos alunos e os nossos 

profissionais se sintam satisfeitos em termos de eficiência e eficácia pela nova dinâmica 

imposta neste projecto. 

 

VALORES 

No desenvolvimento da sua actividade o Agrupamento reger-se-á pelos seguintes valores: 

a) Ética – utilizando os mais elevados princípios de conduta em todas as acções e 

decisões; 

b) Actuação Cientifica – Usando os métodos Pedagógico e os conhecimentos científicos 

mais actualizados e o mais recente estado da Arte; 
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c) Solidariedade Inter-Pares – Todos os Profissionais se entreajudam procurando atingir a 

máxima qualidade no ensino; 

d) Solidariedade Social – O Agrupamento prestará especial atenção aos alunos em 

situação de crise afectiva, social e económica. 

 

 


