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Um bom gestor de uma escola é um guia, um facilitador, que 

ouve e ajuda a transformar ideias e iniciativas em planos, que 

reúne e aplica recursos, que atua e faz atuar, avalia e faz ava-

liar, que liga e que une o que pode andar separado pelos cam-

pos administrativo, financeiro, pedagógico, o que anda dis-

perso por ser “de dentro da escola” e por ser “de fora da es-

cola”. 

Joseph M. Duart1

                                            
1 Josep Maria Duart Montoliu é doutorado em pedagogia e professor universitário das disciplinas do âmbito 

da didática e organização escolar. 
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PREÂMBULO 

A ação não surge do pensamento, mas de uma disposição para assumir responsabilidades. 

 Dietrich Bonhoeffer2 

Ao longo dos meus 22 anos de serviço como docente, dos quais os últimos 10 na Escola 

Secundária de São Pedro da Cova, sempre desempenhei funções de liderança, tanto nos 

órgãos de gestão intermédia como, direta ou indiretamente, nos órgãos de gestão da escola. 

Durante este tempo, as diversas reformas educativas e legislativas provocaram uma 

drástica mudança no paradigma da gestão escolar e em particular no modelo do dirigente 

máximo em cada unidade orgânica, agora traduzido na figura do diretor. 

O diretor é, de acordo com o Decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com a redação dada 

pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho: 

(…) o órgão de administração e gestão do agrupamento de escolas ou escola não agrupada nas 

áreas pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial. 
Artigo 18.º, Decreto-lei n.º 137/2012, de 2 de julho 

Em momentos anteriores de desenvolvimento social e educativo seria condição neces-

sária e suficiente para assumir responsabilidades de direção ou supervisão de escolas “ser 

um bom professor”. No presente momento, e até de acordo com a legislação vigente atrás 

referida, é, claramente, insuficiente. Cada vez mais é necessário desenvolver uma nova con-

ceção da gestão dos sistemas educativos. 

Jean Pierre Obin (Obin, 1983) propôs o termo pilotar - operação complexa, que requere 

competências, saberes e experiência sobre o meio, as práticas e os procedimentos, no sentido 

de “levar o barco a bom porto” - como o que melhor ilustra a necessária reconceitualização da 

gestão educativa. O termo foi reutilizado por Michel Garant, que afirmou que pilotar: 

 (…) consiste em conduzir a organização de maneira que a mesma possa desempenhar eficazmente 

a sua missão, atendendo aos objetivos que lhe dão poder e que, por sua vez, a enquadram social-

mente. (Garant & Bonami, 1996, p. 62) 

Assim, os novos gestores educativos devem ser pilotos, no sentido de: 

 Assinalar novos horizontes, traçar trajetórias, desenvolver negociações e elaborar compromissos 

que reúnam novos atores e libertem um quanto de capacidade criativa e de transformação. Reque-

rem-se conhecimentos de liderança que impregnem os atores com as inovações. A arte de pilotar 

repousa em saber ser, saber fazer, saber colaborar, saber o quê e como e saber quando e onde. 

(Pozner, 2000, p. 25) 

É por saber que poderei pilotar a Escola no sentido de a levar a reencontrar o seu sentido 

e finalidade e chegar a bom porto, que apresento a minha candidatura a Diretora. 

                                            
2 Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) foi um teólogo, pastor luterano e membro da resistência alemã antinazi. 
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1 INTRODUÇÃO 

No âmbito do aviso n.º 4441/2017 de abertura do processo concursal para o cargo de 

diretor, publicado no Diário da República, 2ª série - n.º 81 – de 26 de abril de 2017, e ao abrigo 

da legislação em vigor, apresento o meu projeto de intervenção (PI), base da minha candi-

datura a Diretora da Escola Secundária de São Pedro da Cova (ESSPC), para o quadriénio 

2017/2021. 

Este documento que, caso seja eleita, servirá como guia orientador para a linha de ação 

que pretendo seguir na gestão das áreas pedagógica, cultural, administrativa, financeira e 

patrimonial da ESSPC, apresenta os seus principais eixos de intervenção dos próximos quatro 

anos, bem como as respetivas metas e ações/estratégias para as atingir. 

Ao elaborar este projeto, analisei: a contextualização da Escola – como é a Escola atu-

almente e o meio onde se insere –; os seus documentos estruturantes – projeto educativo de 

escola (PEE), regulamento interno (RI), plano plurianual de melhoria (PPM) e plano anual de 

atividades (PAA) –; as características especificas dos projetos onde está integrada – ser um 

Território Educativo de Intervenção Prioritária (TEIP) e o contrato de autonomia (CA) –; e ainda 

os indicadores fornecidos pela avaliação externa e interna.  

Da análise de todos estes elementos, criei um plano estratégico de dinamização para a 

Escola que visionei e que define ações a curto, médio e longo prazo, de forma a procurar 

realçar os seus pontos fortes e agir para a melhoria dos seus pontos fracos enquanto, simul-

taneamente, se procura contrariar os seus constrangimentos ao atuar para desenvolver as 

suas oportunidades. 

1.1 A CANDIDATA 

1.1.1 Percurso profissional 

Considerando desde sempre o trabalho e o conhecimento como formas de valorização 

e afirmação pessoal, iniciei a minha carreira profissional, com apenas 16 anos e por iniciativa 

própria, numa empresa construtora de máquinas têxteis, onde trabalhei dois anos e meio 

como desenhadora técnica de máquinas. Simultaneamente conclui os estudos do ensino se-

cundário, tendo frequentado o 10º, 11º e 12º ano no ensino complementar noturno. 

Entre 1988 e 1998, fiz várias formações em informática, frequentei a Licenciatura em 

Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, conclui o Bacharelato de 

Informática, seguido da licenciatura em Engenharia Informática, no Instituto Superior de En-

genharia do Instituto Politécnico do Porto, trabalhando, simultaneamente, como programadora 

informática e explicadora de matemática. 
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Em 1992 tive a primeira experiência com o ensino, em particular a formação profissional, 

ao lecionar a disciplina Introdução à Informática em cursos de Aprendizagem – subsistema do 

ensino secundário, dependente do Instituto de Emprego e Formação Profissional, sob super-

visão do Ministério da Educação. Devido a esta experiência, e por esta ser uma área que me 

atraía e apresentava novos desafios, decidi que necessitava de alguma formação pedagógica, 

pelo que, em 1993, frequentei dois cursos de Formação Pedagógica de Formadores, um com 

252 horas e outro, especifico para a Aprendizagem, de 54 horas. 

Em outubro de 1995, iniciei a minha atividade docente na Escola Profissional Bento de 

Jesus Caraça – Delegação do Porto (EPBJC), em simultâneo com o trabalho na empresa I2S 

Informática – Sistemas e Serviços, S.A., onde era responsável pela formação a clientes. 

Em julho de 1996 surgiu o convite da direção da EPBJC para um contrato a tempo parcial 

(25 horas semanais), o que influenciou a minha decisão de optar pelo ensino como atividade 

profissional principal. Este contrato passou a tempo inteiro (35 horas semanais) em setembro 

de 1997. 

Assim, entre 1996 e 2006, exerci a minha atividade docente na EPBJC, onde, além de 

lecionar as disciplinas da área técnica dos cursos profissionais de informática, desempenhei 

os seguintes cargos pedagógicos: membro do Conselho de Direção, membro do Núcleo de 

Inserção Profissional, coordenadora dos cursos profissionais de informática, orientadora edu-

cativa de turma3, orientadora da Prova de Aptidão Profissional e orientadora do estágio inte-

grado nos mesmos cursos.  

Organizei ainda dois ciclos de conferências - Nova Vaga da Informática -, em 1997 e 

1999, destinados aos alunos e docentes da EPBJC, com a finalidade de proporcionar a todos, 

e em particular aos alunos, novos saberes, contactos e experiências. 

Durante este período, e porque penso que a contínua troca de experiências e conheci-

mento é fundamental, frequentei, em 1997, outro curso de Formação Pedagógica de Forma-

dores, com a duração de 120 horas. Em 2000, concluí a Profissionalização em Serviço, com 

a duração de dois anos, na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto, no 

grupo de recrutamento 550 - Informática. Em 2000, pedi a certificação como formadora de 

Formação Contínua de Professores e desde essa data que ministrei diversas formações de 

professores – quer na área técnica quer na área pedagógica – em diferentes centros de for-

mação. 

Em 2006, entrei para o Quadro de Zona Pedagógica do Porto, no grupo de recrutamento 

550 - Informática, tendo ficado colocada nesta escola - Escola Secundária de S. Pedro da 

Cova. Desde essa data – e tendo passado ao Quadro de Escola em 2009 - que, além de 

                                            
3 O Orientador Educativo de Turma exerce as mesmas funções que o Diretor de turma 
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docente das disciplinas da área técnica dos cursos profissionais de informática, desempenhei 

os seguintes cargos: diretora do curso profissional Técnico de Informática de Gestão, orienta-

dora da Prova de Aptidão Profissional e do estágio integrado nos cursos profissionais de in-

formática, membro da equipa de apoio ao software – ENES/ENEB - dos exames nacionais do 

ensino básico e secundário, membro da equipa do Plano Tecnológico da Educação (PTE), 

diretora de turma e coordenadora dos diretores de turma dos cursos profissionalizantes. 

Entre 2006 e 2009, mantive, em regime de acumulação, a minha colaboração com a 

EPBJC onde, além da docência de algumas disciplinas e a direção do Curso de Educação e 

Formação (CEF) Técnico de Informática - tipo 5, ensino secundário –, orientei o estágio inte-

grado na profissionalização em serviço de uma docente do grupo de recrutamento 550 - Infor-

mática. 

Entretanto, e sempre com a máxima em mente “formação e conhecimento como valori-

zação”, além das formações mais significativas já referidas, fui frequentando diversas ações 

de formação, quer da área técnica quer da área pedagógica, das quais destaco, pela sua 

relevância para este documento, a Formação em Lideranças, o curso School Management 

(Gestão Escolar), que decorreu na Finlândia, ao abrigo do programa Erasmus+, e o mais re-

levante, porque me dá a creditação necessária para apresentar esta candidatura, o Mestrado 

em Ciências da Educação – Administração e Organização Escolar. 

1.1.2 Características para o desempenho da função  

Se considero que o meu percurso profissional, com as suas diferentes experiências é 

uma mais-valia para a implementação do projeto aqui apresentado, também considero que 

possuo características especificas que me farão “levar a bom porto” a tarefa a que me propo-

nho, tais como: 

 Capacidade de liderança: encorajo o grupo a “fazer as coisas” e procuro manter a harmo-

nia entre os elementos do mesmo ao fazer com que todos se sintam incluídos; 

 Capacidade de trabalho em equipa: sou um elemento de equipa leal e dedicado, cum-

prindo sempre a minha parte e esforçando-me sempre para o sucesso do grupo; 

 Capacidade de pensamento crítico e critério: penso aprofundadamente acerca das situa-

ções e examino-as em todas as perspetivas, procurando não me precipitar a tirar conclu-

sões e basear-me em evidências sólidas para tomar decisões, sendo, no entanto, capaz 

de mudar de ideias; 

 Assertividade: consigo expressar pensamentos e decisões de maneira direta, clara, ho-

nesta e apropriada ao contexto, respondendo "sim" ou "não" quando necessário; 
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 Integridade: sou uma pessoa honesta, vivendo a minha vida de uma forma genuína e 

autêntica, com “os pés bem assentes na terra”; 

 Sentimento de justiça: tratar os outros com justiça é um dos meus princípios básicos. Pro-

curo não permitir que os meus sentimentos me influenciem nas decisões acerca dos ou-

tros e procuro dar uma oportunidade a todos; 

 Esperança: espero o melhor do futuro e esforço-me por alcançá-lo. Acredito que o futuro 

é algo que, na sua maioria, podemos controlar; 

 Perseverança: esforço-me para terminar sempre o que começo, independentemente do 

projeto, procurando obter o melhor resultado possível; 

 Inteligência social: estou consciente das motivações e sentimentos das outras pessoas e, 

normalmente, sei o que fazer para me adaptar a diferentes situações sociais e deixar os 

outros à vontade; 

 Coragem: sou uma pessoa corajosa que não se deixa intimidar com ameaças, desafios 

ou dificuldades, defendendo o que acredito estar certo; 

 Capacidade de aprendizagem: considero que em qualquer situação existe uma oportuni-

dade para aprender e tenho sempre vontade e disponibilidade para o fazer; 

 Criatividade: gosto de explorar, descobrir e pensar em novas formas de fazer as coisas - 

porquê fazer as coisas da forma “habitual” se (pode) existir uma alternativa melhor; 

 Resiliência: consigo superar e/ou recuperar de adversidades, não desistindo do(s) obje-

tivo(s) a que me proponho; 

 Sentido de humor: porque (quase) todas as situações são mais fáceis de enfrentar com 

um pouco de sentido humor, bem como se conseguirmos (se possível) ver o seu lado 

positivo. 

2 ANÁLISE 

2.1 A ESCOLA  

2.1.1 Contextualização com o meio 

A Escola Secundária de São Pedro da Cova (ESSPC) fica situada na antiga freguesia 

de São Pedro da Cova, agora pertencente à União de Freguesias de Fânzeres e São Pedro 

da Cova, no concelho de Gondomar, distrito do Porto. Esta união de freguesias é constituída 

por duas zonas territoriais com algumas características diferentes, que têm como pontos de 

contacto o facto de serem “zonas dormitório” do Porto e conterem o maior número de fogos 
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de habitação social do concelho de Gondomar: 12544 dos 3356, sendo que 75% dos fogos da 

união de freguesias se situam em São Pedro da Cova. 

Quando a ESSPC surgiu, vinha dar resposta à sobrelotação das escolas secundárias do 

concelho, devido ao crescimento populacional das décadas de 1980 e 1990 (figura 1), tendo 

iniciado a sua atividade no ano letivo 1998/99, e acolhendo, essencialmente, os alunos das 

localidades de São Pedro da Cova e Fânzeres. 

 
Figura 1 – Variação Percentual de habitantes do concelho de Gondomar5 

Com a diminuição do número de alunos em idade escolar e a requalificação das outras 

escolas secundárias do concelho – Gondomar e Rio Tinto –, o número de alunos, em particular 

do 7º e 10º ano, tem vindo a diminuir desde então, conforme se pode observar no gráfico da 

figura 2. 

No sentido de contrariar esta tendência, a ESSPC têm vindo a apostar na diversificação 

da sua oferta formativa e educativa, apostando no ensino profissionalizante6, quer no ensino 

básico quer secundário. 

No ano letivo de 2016/17 inscreveram-se 406 alunos (figura 2), incluindo 26 alunos com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE) – dos quais 6 com Currículo Específico Individual 

(CEI). 

                                            
4 Fonte: Câmara Municipal de Gondomar – http://www.cm-gondomar.pt/pages/104, abril de 2017 
5 Obra "Guimarães 157" por Pinhelense –. Licenciado sob CC BY–SA 3.0, via Wikimedia Commons 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guimar%C3%A3es_157.PNG#mediaviewer/File:Guimar%C3%A3es_157.PNG 
6 Nos cursos profissionalizantes estão englobados, no ensino básico, os Cursos de Educação e Formação 

(CEF) e Cursos Vocacionais e, no ensino secundário, os Cursos Profissionais. 
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Figura 2 – Evolução do número de alunos matriculados no início do ano letivo  

Para parte dos alunos esta é a escola de residência, para outros esta é a escola que 

querem – ou, pelo menos, tem o curso que querem, no caso dos profissionalizantes -, mas 

para uma grande parte esta é “a escola que os recebe”: porque não foram aceites na escola 

que pretendiam já que eram indisciplinados, absentistas, em risco de abandono, de difícil in-

tegração ou, muitas vezes, não contribuiriam, ou contribuiriam negativamente, para o lugar da 

escola no ranking. 

O número de alunos carenciados é elevado: 40% (162) dos alunos estão abrangidos 

pelo escalão A da Ação Social Escolar e 17% (68) pelo escalão B, significando, portanto, que 

a taxa de alunos carenciados se encontra na ordem dos 57%, existindo cerca de 30 alunos a 

receber suplemento alimentar (lanche de manhã e de tarde), por manifestarem carências ex-

tremas.  

Os Pais/Encarregados de Educação (EE) apresentam uma escolaridade de nível básico, 

pois apenas cerca de 1% possui formação de nível superior, situação que tem como conse-

quência existir uma grande maioria de famílias que não releva o sucesso escolar ou mesmo 

a frequência da escola. 

Associado a um baixo nível de formação, temos um elevado número de Pais/EE desem-

pregados, bem como um elevado número de famílias monoparentais ou casos de abandono 

parental, o que demonstra as dificuldades, externas à escola, que um grande número dos 

nossos alunos enfrenta diariamente. 
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2.1.2 Contextualização organizacional 

Em 2009, a ESSPC integrou o Programa TEIP2 – Despacho Normativo n.º 55/20087, de 

14 de outubro – passando a ser um Território Educativo de Intervenção Prioritária. A inclusão 

neste programa dá-se quando se verifica que o contexto social em que a escola se insere 

apresenta: 

(…) fatores potenciadores de risco de insucesso no âmbito do sistema educativo normal, verificando-

se que em territórios social e economicamente degradados o sucesso educativo é muitas vezes mais 

reduzido do que a nível nacional, sendo a violência, a indisciplina, o abandono, o insucesso escolar 

(…) alguns exemplos da forma como essa degradação [social] se manifesta.  

Preâmbulo, Despacho Normativo n.º 55/2008, de 14 de outubro 

A ESSPC, tal como referido no Relatório de Escola da Avaliação Externa realizada pela 

Inspeção Geral de Educação (IGE) em janeiro de 2009, apresentava como constrangimento 

“a debilidade do tecido social da freguesia e o espetro do aumento do desemprego” (IGEC, 

2009, p. 13), bem como um número elevado de alunos carenciados. Estas características 

económicas e sociais, associadas ao desvio negativo existente nos resultados obtidos pelos 

alunos, permitiram a inclusão da ESSPC no programa TEIP2, com o objetivo fundamental de 

diminuir o insucesso educativo e a indisciplina.  

Na sequência desta integração, obteve-se uma dotação que permitiu a implementação 

de ações de promoção de práticas mais eficazes e apelativas que incentivem o sucesso e a 

implementação de estratégias de reforço educativo – desdobramento de turmas, parcerias 

pedagógicas, desenvolvimento de atividades de promoção de estilos de vida saudável, de 

criação de expectativas e abertura de horizontes. Já numa vertente mais vocacionada para o 

desenvolvimento integral do jovem, permitiu a contratação de duas técnicas superiores – uma 

Técnica de Aconselhamento Psicossocial e uma Educadora Social – que implementaram e 

dinamizam o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família – GAAF8, que inclui o Gabinete de Apoio 

e Intervenção Disciplinar – GAID9 –, a Ação Tutorial e a Mediação Educativa. Estas duas 

técnicas vieram colaborar com os docentes numa área até aí deserta: a orientação vocacional, 

os comportamentos disruptivos, a educação especial e o apoio à família. 

 Em 2012, entra em vigor o TEIP3 – Despacho Normativo n.º 20/2012, de 3 de outubro 

–, passando a ESSPC a integrar automaticamente este projeto em virtude de já ser TEIP2. 

                                            
7 O segundo Programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP2) pretendia promover a ter-

ritorialização de políticas educativas segundo critérios de prioridade e discriminação positiva. 
8 O GAAF é um projeto de mediação escolar e social, no sentido de prestar um serviço de apoio aos alunos 

e respetivas famílias, corpo docente e não docente e a toda a comunidade escolar, garantindo a total confiden-
cialidade e funcionando em estreita articulação com os serviços e instituições da comunidade envolvente. 

9 O GAID é um espaço orientado por um ou mais técnicos/docentes e aberto ao acompanhamento dos 
alunos, na sequência de comportamentos desajustados, de indisciplina ou de conflito. 
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Em novembro de 2013, a ESSPC assinou o Contrato de Autonomia (CA) – Portaria n.º 

265/2012, de 30 de agosto –, que consiste num: 

(…) acordo celebrado entre a escola, os serviços competentes do Ministério da Educação e Ciência 

e, sempre que conveniente, outros parceiros da comunidade, através do qual se definem objetivos e 

se fixam as condições que viabilizam o desenvolvimento do projeto educativo apresentado pelos 

órgãos de administração e gestão de uma escola (…) 

Ponto 1 do artigo 5º da Portaria n.º 265/2012, de 30 de agosto 

Com este programa conseguiu-se a dotação necessária para contratar uma Psicóloga, 

a tempo inteiro, sendo reforçados, desta forma, os serviços prestados pelo GAAF, agora com 

o Serviço de Psicologia e Orientação (SPO). 

Assim, a ESSPC conta, neste ano letivo (2016/17), com três técnicas – uma técnica de 

aconselhamento psicossocial, uma educadora social e uma psicóloga – além do corpo do-

cente constituído por 77 docentes, dos quais 93% são dos quadros. Conta também com 21 

assistentes operacionais e sete assistentes técnicas. Infelizmente, duas das assistentes técni-

cas encontram-se ausentes por doença há diversos meses o que provoca alguns constrangi-

mentos no funcionamento dos serviços administrativos.  

2.2 DIAGNÓSTICO 

Com base no projeto educativo da ESSPC e no seu plano plurianual de melhoria, bem 

como no meu conhecimento da escola e da comunidade, realizei a análise SWOT10 (tabela 

1), onde são elencados os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e constrangimentos 

existentes.  

Os pontos fortes e pontos fracos são de origem intrínseca à ESSPC, podendo ser con-

trolados e alterados por esta. Enquanto os pontos fortes contribuem para o atingir das metas, 

os pontos fracos dificultam, e podem mesmo chegar a impedir, o alcance das mesmas. 

As oportunidades e os constrangimentos são de origem extrínseca à ESSPC, não po-

dendo ser controlados nem alterados por esta e existem para todos as organizações no 

mesmo contexto. Enquanto as oportunidades podem ser rentabilizadas para o atingir das me-

tas, os constrangimentos, se não forem tidos em conta, dificultam e podem mesmo chegar a 

impedir o alcance das mesmas. 

De referir, que o item “diminuição da população escolar” surge como constrangimento 

mas também como uma oportunidade: numa escola com problemas de insucesso ter menos 

alunos poderá ser uma oportunidade para colocar em prática projetos de promoção do su-

cesso que tirem partido, exatamente, de um grupo menor de alunos, se aceite pela tutela. 

                                            
10 SWOT - Strengths, Weaknesses Opportunities, Threats (forças, fraquezas, oportunidades e ameaças), 

aqui traduzidos para pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e constrangimentos. 
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Tabela 1 – Análise SWOT 
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2.2.1 Os problemas 

Do diagnóstico apresentado, destaco um conjunto de problemas que resultam não só 

dos resultados obtidos, ou da falta deles, mas também dos processos utilizados e da gestão 

realizada na obtenção dos mesmos. 

Estes são os cinco problemas que se tentarão combater seguindo a linha orientadora 

de ação deste plano estratégico: o insucesso escolar, o absentismo, o abandono precoce, a 

indisciplina e a diminuição do número de alunos. 

3   PLANO ESTRATÉGICO 

As grandes empresas compreendem a diferença entre o que nunca deve mudar e o que deve estar 

aberto à mudança, entre o que é verdadeiramente sagrado e o que não é. Esta rara capacidade de 

administrar a continuidade e a mudança simultaneamente – requerendo um consciente prática dis-

ciplinada – está intimamente ligada à capacidade de desenvolver uma visão. A visão fornece orien-

tação acerca de quais os valores fundamentais a preservar e qual o futuro que queremos de modo a 

estimular o nosso progresso. (Collins & Porras, 1996, p. 66) 

 

Uma escola não é uma empresa, mas é uma organização e nenhuma organização so-

brevive se não tiver claras quais 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, nomea-

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

nos fazem evoluir, apresento a visão, missão e valores que, na linha do seu projeto educativo, 

orientam este projeto de intervenção para a ESSPC. Apresento também, tendo em conta o 

diagnóstico feito anteriormente e as contratualizações existentes – projeto TEIP e contrato de 

autonomia - as metas e a linha de orientação de ação, que nos leve à consecução das mesmas 

com sucesso. 

3.1 VISÃO, MISSÃO E VALORES ORGANIZACIONAIS 

No seu projeto educativo, a ESSPC tem como visão: 

(…) afirmar-se como uma instituição de ensino público de referência local, quer ao nível dos resul-

tados educativos dos alunos, quer ao nível da gestão e funcionamento organizacional, quer na qua-

lidade do serviço de educação e formação que presta. (ESSPC, 2017, p. 15) 

Acreditando que esta é uma visão que nos permitirá gerir a mudança necessária, propo-

nho como missão: prestar um serviço público de qualidade à comunidade, privilegiando o ser 

uma escola inovadora, inclusiva, de referência local, onde se ensina e aprende a responsabi-

lidade e a solidariedade, se promove a realização escolar e profissional mas também a pes-

soal, garantindo “Mais vida, mais Escola!”. 
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Para se conseguir colocar em prática a visão e missão definidas é necessário que a 

comunidade educativa se aproprie dos valores organizacionais que considero fundamentais 

para o cumprimento desse objetivo, nomeadamente: cidadania, disciplina, empreendedo-

rismo, equidade, ética, excelência, inovação, integridade, justiça, qualidade, responsabilidade, 

rigor, solidariedade, transparência e valorização das pessoas. 

3.2 LINHA DE AÇÃO 

Um plano estratégico consiste num processo de gestão que parte da formulação de obje-

tivos – tendo em conta os problemas diagnosticados - para a seleção da linha de ação e 

respetivo calendário de execução, tendo em conta as condições internas e externas à organi-

zação – a análise SWOT apresentada no diagnóstico -, bem como a visão, missão e valores 

organizacionais definidos. 

A promoção do sucesso escolar, da cidadania e da preparação para a vida ativa é a 

grande linha de ação deste PI, assente em três eixos de intervenção, conforme o esquema da 

figura 3 e que serão explicitados a seguir. 

 

Figura 3 – Esquema da linha de ação deste projeto de intervenção 

3.2.1 Eixo Pedagógico: “Mais e melhor sucesso!” 

Como primeiro eixo de intervenção, surge a promoção para o sucesso escolar e educa-

tivo, principal objetivo de uma organização de educação e que nos permitirá, ao combater os 
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primeiros quatro problemas (cf. ponto 2.2.1): insucesso escolar, absentismo, abandono pre-

coce e indisciplina, contribuir (provavelmente) para minorar o quinto – diminuição do número 

de alunos.  

Objetivos: 

 Promover o sucesso de todos os alunos:  

o Melhorar as competências de literacia dos alunos; 

o Promover hábitos de trabalho sistemático dos alunos; 

o Melhorar os métodos de estudo dos alunos; 

 Melhorar a qualidade do sucesso: 

 Reforçar as medidas de prevenção e combate à indisciplina; 

 Reforçar as medidas de prevenção e combate ao absentismo e ao abandono es-

colar precoce; 

 Promover a formação integral dos alunos, como cidadãos do mundo, através do 

incentivo de valores como trabalho, responsabilidade, solidariedade e coopera-

ção; 

 Promover o envolvimento dos Pais/EE no acompanhamento dos alunos na cons-

trução do seu percurso escolar; 

 Reforçar o trabalho colaborativo e cooperativo entre docentes; 

 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. 

3.2.2 Eixo Organizacional: “Gerir para o sucesso!” 

Como segundo eixo de intervenção, apresento a necessidade de adotar uma gestão dos 

recursos humanos, logísticos e financeiros, que permita garantir a necessária qualidade nos 

processos desenvolvidos, promovendo a consistência dos mesmos e implementando a equi-

dade no seu acesso pelos diversos atores intervenientes no sistema, sempre no sentido de 

procurar solucionar os problemas identificados 

Objetivos: 

 Valorizar a participação do pessoal docente, pessoal não docente, alunos e 

Pais/EE na organização e gestão da escola; 

 Capacitar e valorizar as lideranças intermédias; 

 Implementar mecanismos de acompanhamento e supervisão da prática letiva, em 

sala de aula: 

o Divulgar as boas práticas; 

o Incentivar a mudança das práticas e das metodologias; 
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 Promover dinâmicas de autoavaliação e implementar mecanismos de melhoria 

contínua, quer pedagógicos quer administrativos; 

 Promover a otimização dos recursos materiais e financeiros; 

 Assegurar uma maior eficácia dos circuitos de informação e comunicação interna. 

3.2.3 Eixo Comunitário: “Viver a vida, viver a Escola!” 

Como terceiro eixo de intervenção, proponho a Escola como local de encontro com a 

vida: a intervenção de toda a comunidade educativa na simbiose entre a vida escolar e a vida 

real, com a renovação e/ou elaboração de parcerias/protocolos entre as diferentes entidades 

da sociedade onde a Escola está inserida, nacionais e internacionais, proporcionando a todos 

os que vivenciam a Escola, também aprenderem a vida. 

Objetivos: 

 Reforçar e divulgar a identidade da escola; 

 Reforçar o bom clima de escola, envolvendo pessoal docente e não docente, alu-

nos e Pais/EE; 

 Reforçar a ligação à comunidade com o (re)estabelecimento de protocolos/parce-

rias com o poder autárquico e o tecido associativo e empresarial local; 

 Reforçar a participação em projetos internacionais de mobilidade de alunos e pes-

soal docente e não docente. 

3.3 AVALIAÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO 

Um projeto de intervenção não pode ser percecionado como algo estático mas antes 

como um documento vivo, que deve ser, de forma sistemática, analisado no sentido de se 

proceder à avaliação do impacto das ações implementadas e os resultados obtidos. 

3.3.1 Avaliação da implementação do PI 

Durante a duração da implementação do PI (quadriénio 2017/2021), esta avaliação será 

feita: 

 A qualquer momento, e de forma participativa por qualquer um dos atores intervenientes 

no mesmo, sempre tendo em vista a deteção de novos problemas, ou o (re)equacionar de 

problemas já existentes, bem como o surgimento de novas oportunidades, e consequente 

necessidade de (re)definição de objetivos, ações e metas. Obviamente, serão sempre 

atendidas as recomendações do Conselho Pedagógico e do Conselho Geral; 

 Anualmente, pela Diretora e coincidindo com a apresentação ao Conselho Geral do rela-

tório anual de atividades, num balanço da implementação do projeto, com os objetivos 

enunciados no ponto anterior. 
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3.3.2 Avaliações dos resultados do PI 

Até 60 dias antes do final no mandato será apresentado ao Conselho Geral, um relatório 

final, explicitando a análise aos resultados obtidos pela execução do PI. 

3.4 AÇÕES, METAS E CALENDARIZAÇÃO DO PI 

Para a concretização deste PI, além das ações e metas aqui explicitadas, serão sempre 

tidas em conta as ações e metas relativas quer ao projeto TEIP quer ao contrato de autonomia, 

já contratualizadas, ou a contratualizar. 
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Tabela 2 – Eixo Pedagógico: “Mais e melhor sucesso!” - Ações, metas e concretização 
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Tabela 3 – Eixo Pedagógico: “Mais e melhor sucesso!” - Ações, metas e concretização (continuação) 
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Tabela 4 – Eixo Organizacional: “Gerir para o sucesso!” - Ações, metas e concretização 
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Tabela 5 – Eixo Organizacional: “Gerir para o sucesso!” - Ações, metas e concretização (continuação) 
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Tabela 6 – Eixo Comunitário: “Viver a vida, viver a Escola!” - Ações, metas e concretização 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando se navega sem destino, não há vento favorável. 

Séneca11  

Tal como já referi, este projeto de intervenção não é um documento estático mas antes 

um plano dinâmico que parte de problemáticas da realidade vivida e percebida por mim e 

apresenta o meu compromisso de nelas intervir, provida de maior fundamentação teórica e 

novas alternativas para estratégias de ação. 

Para mim, este trabalho tem, e terá no seu desenvolvimento, o mérito de estimular 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. 

Este documento não é um ponto final, mas antes um ponto de partida, pois mesmo que 

ainda não existam ventos favoráveis, está traçada a direção para a Escola chegar a bom porto. 

 

 

 

 

 

 

São Pedro da Cova, 9 de Maio de 2017 

A candidata, 

Ana Cristina Rangel Costa dos Santos 

                                            
11 Lúcio Aneu Séneca (4 a.C. a 65 d.C.) foi um importante filósofo, escritor, mestre da arte da retórica, 

membro do Senado, questor e magistrado da justiça criminal, durante o Império Romano. 
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