
 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE INTERVENÇÃO – ESCOLA SECUNDÁRIA DE FONSECA BENEVIDES 

 

 

Quadriénio 2022 - 2026 

 

 

 

 

 

 

“Tenho em mim todos os sonhos do mundo.” 

 

 

(Álvaro de Campos, 1928) 

 

 
 



Projeto de Intervenção ESFB                                                      Helena Paula Mestre de Machado Neto e Santos Brites 

                                                                                                               Página 2 de 15 

Índice 

Preâmbulo .............................................................................................................. 3 

Análise Swot - (strengths, weakness, opportunities and threats) ................ 3 

Identificação dos problemas ........................................................................................ 3 

Missão ............................................................................................................................ 4 

Visão .............................................................................................................................. 5 

Quadro de referência da Avaliação Externa das Escolas .............................. 5 

Autoavaliação ................................................................................................................ 5 

Liderança e Gestão ....................................................................................................... 6 

Prestação do Serviço Educativo .................................................................................. 7 

Resultados ........................................................................................................... 13 

Linhas Orientadoras ........................................................................................... 14 

Documentos consultados ................................................................................... 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projeto de Intervenção ESFB                                                      Helena Paula Mestre de Machado Neto e Santos Brites 

                                                                                                               Página 3 de 15 

Preâmbulo  

 

Em resposta ao Aviso de Abertura n.º 7486/2022 publicado em Diário da Repú-

blica de 12/04/2022 que dá cumprimento ao disposto nos artigos 21.º e 22.º do De-

creto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

137/2012, de 2 de julho, apresento a minha candidatura ao cargo de Diretora da Escola 

Secundária de Fonseca Benevides (ESFB), para o quadriénio 2022-2026. 

A decisão para apresentar a minha candidatura baseia-se na crença de que, 

apoiada por uma equipa coesa e predisposta a aceitar este desafio, futuramente, se-

remos capazes de potenciar condições para o sucesso de todos os alunos.  

O facto de ter tido experiência na Direção desta Unidade Orgânica, primeiro 

como Adjunta do Senhor Diretor e, posteriormente, como Subdiretora, permitiu-me 

almejar a adoção de medidas que contribuam para o êxito desta escola.  Sem modéstia, 

acredito na minha capacidade de liderança e competência para desempenhar este 

cargo, com o objetivo de granjear o bem-estar de toda a comunidade educativa. 

De acordo com a legislação em vigor, proponho-me atuar no sentido de resolver 

as questões que carecem de atenção prioritária e, assertiva, e atempadamente, ante-

ver eventuais obstáculos. 

A gestão da escola basear-se-á em princípios como: Inclusão, Equidade, Parti-

lha e Melhoria. 

Análise Swot - (strengths, weakness, opportunities and threats) 

 

Recorrendo a uma Análise Swot, podemos identificar os Problemas ou Pontos a 

Melhorar na Unidade Orgânica. 

 

Identificação dos problemas  

 

Tendo em conta a realidade vivenciada, diariamente, nas instalações da ESFB, 

os documentos consultados, e com base na análise Swot, poderemos aferir, de uma 

forma genérica, que os problemas da Unidade Orgânica se consubstanciam sobretudo 

nos fracos resultados escolares, quer internos, quer externos (inferiores à média naci-

onal); fracas expetativas relativamente ao desempenho académico dos alunos, seja 

pelos próprios, seja pelos pais/encarregados de educação; absentismo/abandono es-

colar; dificuldade no cumprimento das decisões tomadas pelos variados órgãos, decor-

rente da falta de articulação entre professores e do desconhecimento dos documentos 

orientadores da escola, o que fomenta a circulação de informação distorcida; 
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resistência à adoção de processos e metodologias inovadores, que em contexto de sala 

de aula potenciem dinâmicas que estimulem os alunos e os envolvam na sua própria 

aprendizagem; consolidação de práticas autoavaliativas; reduzido número de alunos 

no ensino presencial; má gestão do funcionamento do bufete e qualidade/quantidade 

dos produtos ali disponibilizados; mobilidade do pessoal docente. 

 

Missão 

 

Se tivermos como referência o “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obri-

gatória” (PASEO) e a taxa real de escolarização, isto é, a percentagem de alunos ma-

triculados no ensino básico ou secundário em idade “normal” de frequência desse ci-

clo, face à população dos mesmos níveis etários (Taxa Coortal), a escola tem como 

incumbência pôr em prática procedimentos que conduzam a um ensino de qualidade, 

em que o sucesso do aluno é fulcral “(...) a escola, enquanto ambiente propício às 

aprendizagens e ao desenvolvimento de competências, onde os alunos adquirem as 

múltiplas literacias (...)” (Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, 2017).  

Cabe ainda à escola promover atividades que contribuam para a formação dos 

alunos enquanto futuros cidadãos, fomentando o exercício de uma cidadania mais 

conscienciosa e justa. 

Assim, compete-me proporcionar à escola, no âmbito da sua prestação de ser-

viço público, um ambiente favorável à qualidade das aprendizagens, num regime de 

inclusão, qualidade e equidade. A esta realidade não é alheio o Despacho n.º 6605-

A/2021, que aponta, claramente, como priorização “a melhoria da qualidade das 

aprendizagens e a inclusão, garantindo-se o acesso ao currículo a todos os alunos.” 

O despacho supramencionado assume ainda que “o sentido de missão de todo 

o sistema educativo apresenta um caminho curricular através do qual todos os alunos 

devem, ao longo dos 12 anos de escolaridade, desenvolver uma cultura científica e 

artística de base humanista (...).” 

Na qualidade de candidata ao cargo de Diretora da ESFB, devo assumir que a 

minha missão visa a obrigatoriedade de cumprir todas as orientações supracitadas e, 

principalmente, tomar medidas que invertam os resultados que se têm verificado ao 

nível dos três eixos de intervenção consignados no Projeto Educativo de Escola (PEE). 

O meu foco incidirá na mudança fundamental dos processos da ação educativa, par-

tindo do pressuposto que a melhoria das aprendizagens conduzirá ao sucesso acadé-

mico dos nossos alunos, que, seguramente, se sentirão mais motivados para vir à 
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escola, reduzindo, portanto, o abandono/absentismo, e transmitindo para o exterior 

uma imagem atrativa da escola, característica essencial para aumentar o número de 

alunos.   

 

Visão 

 

“A Escola tem como visão ser cada vez mais reconhecida como uma instituição 

de educação e de ensino de qualidade, que proporciona a todos os seus estudantes 

uma educação que respeita as suas características e necessidades, e que os ajuda a 

enfrentar os desafios do futuro como cidadãos informados e críticos.” (Projeto Edu-

cativo de Escola, 2020 – 2023). 

Neste contexto, a minha visão para ESFB determina a minha capacidade de 

afirmar, publicamente, a escola, como uma referência em termos de qualidade. Para 

tal, é essencial a assunção de princípios como: a Inclusão, a Equidade, a Partilha e a 

Melhoria. 

Quadro de referência da Avaliação Externa das Escolas  

O quadro de referência supracitado estrutura-se em quatro domínios, a saber: 

 

Autoavaliação 

 

A escola necessita de refletir sobre os seus resultados e (re)definir estratégias 

para melhorar a qualidade. Do ponto de vista organizacional da Unidade Orgânica, a 

autoavaliação ou avaliação interna, será sempre uma mais-valia para uma gestão de 

qualidade. É nesse sentido que adotarei o princípio da designada “Cultura de Escola 

ou Cultura Organizacional”, alicerçada numa autoavaliação responsável e autêntica 

que não pode de forma alguma, ser feita, levianamente, ou apenas para cumprir aquilo 

que são os indicadores impostos pela tutela.  

Trimestralmente, será produzido um relatório rigoroso como instrumento eficaz 

de orientação estratégica, que faculte elementos de avaliação que permitam ajustes 

ao PEE, concretamente, redefinição de indicadores e respetivas metas, fornecendo, 

igualmente, dados pertinentes para a elaboração de Planos de Melhoria. É sem dúvida 

uma valência a melhorar. Será adotado o modelo europeu de autoavaliação organiza-

cional Common Assessment Framework (CAF).  
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Liderança e Gestão 

 

Neste domínio, quero exercer uma Liderança e Gestão partilhadas a nível pe-

dagógico, elaboração dos documentos orientadores da escola, recursos materiais, hu-

manos e financeiros. 

Apologista da nomeada Cultura de Escola, no âmbito da Gestão Escolar, associ-

ada ao chamado “vestir a camisola”, estou convicta que as instituições educativas pú-

blicas, necessitam de consolidar práticas e políticas, conducentes, a um serviço de 

excelência, tendo em conta a legislação vigente e é nesta perspetiva que intervirei.  

No que aos órgãos de gestão diz respeito, assumir-me-ei como líder, evidenci-

ando uma partilha clara de responsabilidades, numa linha indutora de procedimentos 

de melhoria organizacional, permitindo às lideranças intermédias a assunção de um 

papel ativo e participativo na coordenação da ação educativa. Enquanto gestora, as 

minhas decisões serão sustentadas nas relações humanas, eticamente, consolidadas, 

em valores, conhecimentos e convicções. Este tipo de liderança pauta-se por uma con-

duta em que os valores, atitudes e necessidades pessoais dos indivíduos, se destacam 

na organização escolar. Atuarei numa lógica de correlação entre liderança escolar e 

valores, coerente com o caráter educativo e pedagógico.  

Não é líder quem quer, é líder quem pode e tem perfil — alguém que define a 

realidade organizacional através da articulação entre uma visão e os valores que lhe 

servem de suporte. 

Recorrer às Lideranças Intermédias para articular e operacionalizar o PEE com 

o Plano Anual de Atividades (PAA), Aprendizagens Essenciais (AE) e PASEO, é o desafio 

que terei de enfrentar, para contratualizar as metas definidas no PEE. 

Por último, manifesto a minha apreensão, relativamente, aos desafios com se 

deparam os Serviços Administrativos. A falta de ações de formação determina a vulne-

rabilidade destes serviços. Decorrente desta lacuna, surgem por vezes situações em 

que certas tarefas e funções podem ficar dependentes de uma única pessoa, o que, 

facilmente, pode comprometer o regular funcionamento dos serviços. As formações 

permitirão dar resposta às necessidades concretas dos técnicos e das tarefas que têm 

de desempenhar para a necessária atualização, nos processos e métodos de trabalho. 

Assim, terei de me pronunciar de forma, contundente, junto do Centro de Formação 

Calvet de Magalhães, para que o mesmo disponibilize ações de formação para assis-

tentes técnicos. 
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Prestação do Serviço Educativo 

 

A escola, enquanto entidade pública prestadora do serviço educativo, antes de 

mais, deve centrar-se no seu público-alvo, ou seja, os seus alunos. Deve, portanto, ter 

como referência os seguintes documentos curriculares: 

“a) O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, homologado atra-

vés do Despacho n.º 6478/2017, de 9 de julho;  

b) As Aprendizagens Essenciais, homologadas através dos Despachos n.os 6944 -

A/2018, de 18 de julho, 8476 -A/2018, de 31 de agosto, 7414/2020, de 17 de julho, e 

7415/2020, de 17 de julho;  

c) A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania;  

d) Os perfis profissionais/referenciais de competência, quando aplicável.”  

(Despacho n.º 6605-A/2021, Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da 

Educação)  

“A abordagem integrada do currículo é uma prática de referência que tem 

vindo a ser desenvolvida por diversas escolas e permite uma visão integradora dos 

saberes, contribuindo para o desenvolvimento das áreas de competências do Perfil dos 

Alunos. A partir do mapeamento das aprendizagens essenciais identificam-se temas, 

problemas, conceitos, relações, factos, procedimentos comuns a várias disciplinas, 

desenvolve-se trabalho inter ou multidisciplinar, através dos domínios de autonomia 

curricular, ou transdisciplinar, criação de novas disciplinas que resultam da fusão de 

parte ou de todas as Aprendizagens essenciais de disciplinas da matriz curricular-

base.” (Escola + 21|23). 

Decorrente da situação pandémica que se vive desde março de 2020, e dando 

cumprimento ao Plano 21|23 Escola+, Plano Integrado para a Recuperação das Apren-

dizagens, a escola deve prestar o seu serviço com base na Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 90/2021. Assim, deverei estruturar a minha atuação segundo os três eixos 

ali previstos: Eixo 1 – Ensinar e Aprender; Eixo 2 – Apoiar as comunidades educativas; 

Eixo 3 – Conhecer e avaliar. Neste contexto posso, enquanto Diretora da ESFB, desde 

que, devidamente, fundamentado, recorrer ao “Reforço de Docentes”; “Reforço dos 

Planos de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário” e “Reforço das Equipas Mul-

tidisciplinares de Apoio à Educação Inclusiva.  

Se tivermos em conta o desenvolvimento pessoal e o bem-estar dos alunos, a 

oferta educativa e gestão curricular, encetarei todos os esforços para que os docentes 

adotem medidas como: Fomentar a aplicação de dinâmicas inovadoras de caráter cur-

ricular e pedagógico;  Promover parcerias e planos de ação no âmbito da promoção da 
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saúde, do bem-estar pessoal e social e na prevenção de comportamentos de risco; 

Diversificar a oferta formativa com o intuito de dar resposta à procura; Adotar, no 

âmbito da gestão do currículo de Cidadania e Desenvolvimento, medidas interrelacio-

nadas com a comunidade da escola e o meio em que esta se insere; Intensificar a 

sensibilização da importância da articulação vertical e horizontal entre ciclos, recor-

rendo, por exemplo, à realização de “Jornadas Pedagógicas”, para partilha de boas 

práticas e reflexão. 

No que diz respeito ao processo Ensino/Aprendizagem/Aplicação de Conheci-

mentos/Avaliação, é pertinente, que: o pessoal docente “saia da sua zona de conforto” 

e, numa abordagem holística, que combina conhecimento, skills e competências soci-

ais, se consciencialize que as aptidões cognitivas são fundamentais, mas as atitudes e 

os valores predominantes na personalidade é que contribuem para a formação pessoal 

dos alunos.  

A função do professor é fazer aprender, conhecer e avaliar. O objetivo é a 

metacognição, partindo de uma metodologia assente no princípio de que o professor 

ensina quando é capaz de proporcionar ambientes favoráveis às aprendizagens, isto é, 

que permitam ao aluno adquirir, processar informação e aplicar conhecimentos.  

Face aos fracos resultados dos nossos alunos e tendo como referência o ano 

transato, no que compete à escola, isto é, o que ela pode fazer para melhorar esses 

resultados, apostaria num modelo de ensino construtivista, com recurso ao autoconhe-

cimento, orientando os alunos no sentido de os tornar, simultaneamente, produtores 

e consumidores dos seus saberes. Tendo presente que não é possível ensinar se não 

houver ninguém para aprender, o professor tem, impreterivelmente, de mudar os pro-

cessos e envolver os alunos nas aprendizagens, para que estes se tornem mais confian-

tes, esforçados e motivados.  

Incutir no aluno o sentimento de autoexigência e autorregulação é condição 

sine qua non para o sucesso, na medida em que, planificados, atempadamente, possi-

bilitam a reflexão prévia sobre as atividades a realizar, de acordo com o PEE (por muito 

que as atividades sejam atrativas, se não contribuírem para a consecução das metas 

do PEE, podem ter um efeito positivo na cultura geral dos alunos, mas não se refletem 

na superação das fragilidades concretas da ESFB). 

Os docentes, sustentando-se na exigência de uma escola inclusiva, podem, a 

partir de uma “lista de vigilância”, registar o rastreio ou despiste universal do seu 

público-alvo, o que lhes permitirá conceber e adotar estratégias de avaliação sempre 

numa perspetiva inclusiva e abordagem multinível, como resposta educativa ao sucesso 

dos alunos. Devem estabelecer-se objetivos pedagógicos operacionais gerais e 
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específicos, a médio e curto prazo, no âmbito da flexibilidade na gestão de conteúdos, 

na adoção de medidas de suporte às aprendizagens (universais e seletivas) e na apli-

cação dos critérios de sucesso. 

A escola de hoje mudou. A avaliação é uma atividade contínua, formativa e 

subjetiva, pelo que é impreterível ajustar formas de avaliar, nomeadamente, confe-

rindo-lhe um caráter autorregulador. Privilegiar a avaliação formativa (tipo formal e 

informal) como instrumento de orientação para o reajuste da planificação das ativida-

des e estratégias, conduzirá, certamente, à qualidade e melhoria das aprendizagens, 

o que, por sua vez, se refletirá, seguramente, nos resultados dos alunos. 

Os alunos têm, necessariamente, de conhecer as AE e os Critérios de Avaliação 

de cada disciplina, da mesma forma que têm direito a um feedback in loco sobre a sua 

evolução ou involução.  

Quero disseminar metodologias do género “Demonstrativo”, executando tarefa 

a tarefa e distribuindo etapas pelos alunos, de forma a respeitar o ritmo de cada um; 

metodologias “Invertida” ou de “Role Playing”, tornando o aluno sujeito ativo e inte-

rativo no processo de construção do conhecimento. Contudo, reconheço que, quer 

queiramos ou não, a metodologia “Expositiva” será sempre necessária, mas, utilizada, 

constantemente, desmotiva o aluno. 

Pretendo incentivar a criação de Blogues no âmbito das várias áreas curricula-

res, justiçando-se tal iniciativa pela forte familiarização com as Tecnologias da Infor-

mação e da Educação. 

Acionar mecanismos de prevenção do abandono e desistência é primordial, 

sendo mesmo um dos eixos de intervenção do PEE. Assim, o Diretor de Turma 

(DT)/Tutor tem de cumprir, escrupulosamente, o que está definido na Lei n.º 51/2012 

– “Estatuto do Aluno”, sobre o tipo de faltas, consequências e a obrigatoriedade de as 

comunicar aos pais/encarregados de educação, ou, eventualmente, à Comissão de Pro-

teção de Crianças e Jovens. O DT pode, por exemplo, criar um “Código de Conduta” 

para a sua turma, acordando com os alunos a inevitabilidade do seu cumprimento. 

No que se refere à oferta formativa da ESFB, falamos de ensino presencial/pro-

fissionalizante e Ensino a Distância/Regular. 

 

O Ensino Profissionalizante de qualidade e reconhecido por toda a comuni-

dade, infelizmente, tem vindo a diminuir ao longo dos últimos anos. Face a esta fragi-

lidade, é inevitável uma iniciativa, isto é, uma intervenção célere por parte da escola. 

A curto prazo, nomearei uma equipa responsável pela promoção da escola no exterior. 
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Dada a oferta nas redondezas da escola, e o preconceito que existe, relativa-

mente, ao ensino profissional na sociedade em geral, a ESFB acaba por ter como po-

pulação estudantil uma parte de alunos que veem neste estabelecimento de ensino 

uma última oportunidade de completar a escolaridade obrigatória. 

É inadiável atualizar e distribuir as brochuras que existem (mas não circulam). 

Recordo-me de um ano em que fui eu que as fiz. Se, de forma alargada e, atempada-

mente, forem disseminadas, precisamente, para demonstrar a realidade da escola, 

surtirão efeito. Posteriormente, a equipa nomeada diligencia num grupo de professores 

e alunos (atuais ou ex-alunos) a responsabilidade pela distribuição das supramenciona-

das brochuras.  

A divulgação seria feita por alunos acompanhados por um professor/ou a Psicó-

loga, deslocando-se aos estabelecimentos de ensino limítrofes, por exemplo: a Escola 

Secundária Rainha D. Amélia e o Agrupamento de Escolas Francisco de Arruda, a fim 

de, à porta das escolas, entregar os folhetos e, num espaço cedido pelas escolas, par-

tilhar a sua experiência. Estas folhetos podem ainda, ser disponibilizados em estabe-

lecimentos comerciais como restauração, mercearias, farmácias, cabeleireiros, bouti-

ques e afins.  

Igualmente indispensável para a captação de alunos é A Semana da Escola e, 

em particular, recuperar “O Dia do Autocarro”. 

Aperfeiçoar a página da escola, tornando-a apelativa, atrativa, intuitiva, infor-

mativa e de fácil navegação para quem a visita, será outra forma de conseguir alcançar 

este objetivo tão importante. A ESFB tem de rentabilizar os recursos materiais e hu-

manos que tem, e áreas que os alunos procuram, mas não têm conhecimento que são 

ministradas na escola. 

 

O Ensino a Distância (E@D), uma modalidade de ensino cujo público-alvo é, 

segundo o artigo n.º 3 da Portaria n.º 359/2019, de 8 de outubro: 

“1 — O ensino a distância destina -se aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino 

básico geral, dos cursos científico-humanísticos e dos cursos profissionais que, com-

provadamente, se encontrem impossibilitados de frequentar presencialmente uma es-

cola, designadamente:  

a) Filhos ou educandos de profissionais itinerantes, dada a constante mobili-

dade geográfica das famílias;  

b) Alunos-atletas a frequentar a modalidade de ensino a distância na rede de 

escolas com Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na Escola; 
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c) Alunos que, por razões de saúde ou outras consideradas relevantes, não pos-

sam frequentar presencialmente a escola por um período superior a dois meses e te-

nham obtido parecer favorável da DGEstE, em articulação com a DGE e, no caso dos 

cursos profissionais, com a ANQEP, I. P.;  

d) Alunos que se encontram integrados em entidades ou em instituições públi-

cas, particulares e cooperativas que estabeleçam acordos de cooperação com uma es-

cola E@D, com vista a assegurar o cumprimento da escolaridade obrigatória.” 

A Escola integra esta modalidade desde 2010, resultado de uma parceria com a 

Direção Geral de Educação (DGE).  

Opera através de uma plataforma digital com recurso a formas de trabalho sín-

cronas e assíncronas, em que os professores se encontram distribuídos por salas de 

aula virtuais. Dadas as peculiaridades desta modalidade de ensino, a atualização dos 

recursos materiais é uma necessidade constante 

Não obstante as vantagens incontestáveis deste tipo de ensino, há que encetar 

medidas no sentido de colmatar, ou pelo menos minimizar, algumas insuficiências, 

designadamente, ao nível da liderança, gestão e coordenação do E@D. No ano letivo 

2021/2022, foi clara a melhoria em todos os aspetos. Que a atual coordenadora assu-

miu uma postura de liderança eficiente, para o bom funcionamento do E@D, é incon-

testável. No entanto, do ponto de vista de professores, alunos e pais/encarregados de 

educação, há ainda caminho a percorrer, sempre no sentido de melhorar a qualidade 

das aprendizagens e os resultados escolares. 

Tendencialmente, parece haver a perceção de que seria razoável o regresso às 

Salas de Estudo, em detrimento das Oficinas das Letras e Oficinas dos Números. Con-

tudo, também é verdade que, se houver um diagnóstico de fragilidades e avanços de 

cada aluno/turma que seja, sistematicamente, partilhado entre os professores da 

turma e os professores das oficinas, é expectável que o desempenho dos discentes 

venha a prosperar. 

Não descurar que a ESFB é uma referência nacional no E@D. Comigo, continuará 

a ser. A formação dada aos professores no início de cada ano letivo não pode apenas, 

visar a formação digital. Terá também, necessariamente, de se revestir de um caráter 

pedagógico e cívico. O cumprimento dos deveres dos alunos, professores e pais/encar-

regados de educação, tendo em consideração o regime excecional deste tipo de ensino, 

tem de ser enfatizado desde a matrículas dos alunos. 

Face ao insucesso no final do ano letivo 2020/2021, considero fundamental ana-

lisar, detalhadamente, os resultados práticos da implementação do “Novo Modelo Pe-

dagógico E@D”. Este modelo, previsto na Portaria n.º 359/2019, de 8 de outubro, inclui 
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as orientações pedagógicas primordiais para um processo ensino/aprendizagem focado 

no aluno. O modelo em causa começou a ser aplicado à totalidade das turmas do 

5.ºano, e, no presente ano letivo, já abarca as turmas do 6.º ano. É um projeto piloto 

sujeito a uma monitorização contínua, a fim de se fazer um balanço dos resultados 

apurados e proceder ao reajuste de estratégias comuns de atuação.  

Outro aspeto a considerar é a reapreciação de espaços específicos, ou seja, a 

pertinência da atribuição de salas adaptadas para lecionação de disciplinas como Fí-

sico-Química, Educação Física, Biologia e Educação Musical. 

É minha exigência que as matrículas nesta modalidade de ensino estejam fun-

damentadas nos critérios previstos na Portaria que regula o E@D, a fim de não preju-

dicar a qualidade do serviço prestado. 

Irei trabalhar no sentido de estreitar laços entre a escola e a tutela, gerindo, 

eficazmente, a receção e resposta imediata às solicitações que chegam à Direção, via 

email, ou recorrendo a um meio mais expedito, como seja o telefone. 

 Nos procedimentos a ter no ato da matrícula, pretendo (re)implementar o pe-

dido de um registo digital para a integração dos alunos, com toda a informação sobre 

o percurso escolar dos mesmos, a fim de o consultar quando os alunos ingressam no 

E@D. 

 É essencial refletir sobre a aceitação de alunos que manifestam várias reten-

ções ao longo do seu processo escolar, nomeadamente, por absentismo ou abandono, 

uma vez que põe em causa um dos eixos de intervenção do PEE.  

Ponderarei, por sugestão da Coordenadora do E@D, a agregação dos assistentes 

técnicos envolvidos nos procedimentos a adotar, tendo em vista o bom funcionamento 

desta modalidade de ensino. Neste contexto, solicitarei formação e meios específicos 

adequados à especificidade do E@D. 

Atuarei e responsabilizarei as lideranças intermédias no sentido de requerer 

que todos, mas mesmo todos os professores (ensino profissionalizante e E@D), desem-

penhem, adequadamente, as suas funções, cumpram os prazos estabelecidos e infiram 

que a não execução das solicitações que lhes são feitas, põe em causa o trabalho de 

terceiros e a qualidade do serviço público prestado pela escola. 

Em parceria com a Coordenação do E@D, pretendo recuperar o Projeto 

Etwnning que permitiu, no passado, à escola, obter algumas recompensas. É do conhe-

cimento geral que a Coordenadora do E@D está, atualmente, a diligenciar medidas no 

sentido de a DGE dar autorização para essa formação na escola. Saliente-se que o 

referido projeto é cofinanciado pelo Erasmus+, um programa Europeu no domínio da 

Educação, Formação, Juventude e Desporto. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_pt
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 Naturalmente, que é impossível não me pronunciar sobre a Unidade de Apoio 

ao Alto Rendimento na Escola (UAARE), regulamentada pela Portaria nº 275/2019. Esta 

unidade integra o E@D, pelo que é inevitável a estreita relação promovida entre os 

coordenadores/professores acompanhantes e a Coordenação do E@D. 

A experiência que tenho enquanto professora destes alunos, faz-me reconhecer 

que este projeto é fundamental e insubstituível para a nossa faixa de alunos despor-

tistas.  Assim, considero profícuo alargar e consolidar este projeto, para que a ESFB 

consiga levar mais além a unidade UAARE+.  

 A unidade UAARE que opera na ESFB (tal como outras valências) foi alvo de 

apreciação da última Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC), e saliento o facto 

de, entre outros documentos em análise, não ter havido por parte das senhoras inspe-

toras qualquer chamada de atenção, pelo que não foi necessário reformular o relatório 

produzido ou o que quer que fosse.   

Promoverei, todas as iniciativas profícuas para ESFB no âmbito do apoio à inte-

gração em vários projetos e parcerias, como por exemplo o “Projeto Secundário para 

Todos” — um Programa que tem como entidade beneficiária e coordenadora da parce-

ria o Município de Lisboa, e como parceiros a Fundação Aga Khan, a Agência Ciência 

Viva e o IPPS-IUL - Instituto para as Políticas Públicas e Sociais.  

Resultados 

 

Os resultados académicos e sociais e o reconhecimento da comunidade são 

questões preocupantes, dado que a escola pode oferecer uma qualidade de ensino 

inquestionável, mas se o absentismo e abandono escolar se mantiverem, nunca terá o 

reconhecimento da comunidade. A ligação professor/aluno/pais/encarregados de edu-

cação, é uma lacuna transversal a uma grande parte das escolas portuguesas. 

É óbvio que é minha ambição melhorar todos os pontos fracos da ESFB, admi-

tindo que passa por uma intervenção, contundente, da minha iniciativa, o caminho 

para a melhoria dos resultados escolares; para a diminuição do desvio etário dos alunos 

comparativamente ao ano que frequentam; para a promoção de atividades que levem 

a escola à casa e a casa à escola; para o desencadear de mecanismos que permitam 

que a comunidade possa ser ouvida e se possa aferir o seu grau de satisfação. 
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Linhas Orientadoras 

 

As linhas orientadoras da ação devem ter sempre como foco o aluno. Os alunos 

devem usufruir de uma rede colaborativa e partilhada, com objetivos comuns, concre-

tos e exequíveis, cuja ação se baseie na confiança, respeito e eficácia.  

Conclusão 

 

O Diretor de uma escola, com toda a sua equipa, assume um papel de grande 

relevância na gestão e no funcionamento de toda a organização, nunca esquecendo 

que a escola é o lugar privilegiado para a formação do futuro cidadão. 

O Projeto de Intervenção aqui apresentado é exequível e responde a novas exi-

gências, a novos desafios, a novas necessidades e a novos cargos, agindo, paralela-

mente, ao ritmo das mutações na sociedade. 

Estabelece um conjunto de ações a promover e desenvolver, designadamente, 

trabalhar em equipa com os outros agentes educativos, a saber: assistentes operacio-

nais e técnicos, famílias e comunidade em geral, para alcançar objetivos comuns. O 

único caminho possível é todos trabalharem em conjunto, cumprindo cada um a sua 

parte, em prol do reconhecimento público deste estabelecimento. Numa perspetiva 

otimista para enfrentar desafios diários, com uma gestão partilhada, com valores como 

a humanização, crença e sentido de pertença, é possível que eu conduza uma Escola 

Inclusiva, capacitada para aceitar a inovação e aplicar políticas mobilizadoras da co-

munidade educativa, considerando o contexto em que insere. No fundo, a operaciona-

lização deste Projeto de Intervenção implica o envolvimento e participação de toda a 

organização escolar, de forma a conduzir a ESFB ao patamar que logra. 

Alunos

Inclusão

Equidade

Partilha

Melhoria

Autonomia 
e 

Flexibilidad
e Curricular

Parcerias 
Estratégicas

Educação 
para a 

Cidadania

Perfil do 
Aluno
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Por último, assumir que este não é um projeto megalómano que ficaria, even-

tualmente, num papel. É, sim, um projeto simples, objetivo e executável, elaborado 

por uma candidata que o considera a melhor solução para a liderança e revitalização 

da escola. 

O meu currículo revela a minha experiência nas várias valências das escolas 

onde lecionei, o que me confere o know-how indispensável para implementar um pro-

jeto auspicioso que vigore 4 anos letivos. Assumo-me como uma pessoa com uma forte 

tendência para mediar e gerir conflitos, perseverante, organizada, cumpridora dos 

meus deveres e consciente do papel que o Diretor de uma escola desempenha. 

 

“Determinação, coragem e autoconfiança são fatores decisivos para o su-

cesso. Se estamos possuídos por uma inabalável determinação, conseguiremos su-

perá-los. Independentemente das circunstâncias, devemos ser sempre humildes, 

recatados e despidos de orgulho.” 

(Dalai Lama, 2012) 
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