
 

 

                          PROJETO DE INTERVENÇÃO 
 

            AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SANTOS SIMÕES 

                                                                             2017-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Benjamim Paulo da Costa Sampaio 

Guimarães 

Maio de 2017



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota prévia  

 

No âmbito do procedimento concursal para o cargo de Diretor do Agrupamento de Escolas Santos 

Simões, publicado no Diário da República, 2.ª série – N.º 81 pelo Aviso n.º 4440/2017, de 26 de abril, e 

nos termos do disposto nos artigos 21.º e 22.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, apresento o meu Projeto de 

Intervenção para o Agrupamento de Escolas Santos Simões - Guimarães, para o quadriénio 2017/2021.  

Este documento contempla a caracterização geral do Agrupamento, a identificação de problemas, a 

missão e a visão, as metas e grandes linhas de orientação da ação e o Plano Estratégico de 

Intervenção. 
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1. Introdução 

 

“Uma Escola virada para o futuro” 

 

“Trata-se de formar, não operários para a fábrica ou contabilistas para o comércio, mas 

cidadãos para a sociedade. (…) Ora, não é nem com o princípio de Arquimedes nem com a 

regra de três que alguma vez poderemos moralizar as multidões”.  

(Émile Durkheim, 1975) 

 

A apresentação da minha candidatura resultou de uma profunda reflexão pessoal e profissional 

atendendo ao enorme desafio que a função de Diretor de um Agrupamento de Escolas constitui. 

Na minha tomada de decisão foram tidos em conta os inúmeros contributos de diversos elementos da 

comunidade educativa que permitiram avaliar a existência de condições para a continuação da 

assunção desta responsabilidade. 

Foi, ainda, essencial assegurar a disponibilidade de elementos que considero fundamentais para a 

constituição de uma equipa com todas as condições para o desempenho de tão exigentes funções de 

gestão e administração. 

 

O meu conhecimento da realidade do Agrupamento de Escolas Santos Simões e os doze anos de 

experiência na gestão e administração desta instituição, permitiram-me concluir que disponho das 

condições necessárias para liderar esta organização e assegurar que os serviços prestados por esta 

continuarão a cumprir com os objetivos primordiais da escola pública portuguesa. 

 

Importa ainda referir que exerço funções no órgão de gestão do Agrupamento de Escolas Santos 

Simões desde a sua constituição em 2007 e na Escola Básica e Secundária Santos Simões desde o seu 

início em 2005 e que sempre procurei ter uma intervenção ativa na sua consolidação e afirmação.  

 

Esta minha candidatura é um projeto de continuidade assente na manutenção dos princípios e valores 

até agora defendidos. A aposta num serviço público de qualidade, na consolidação das boas práticas, 

no aperfeiçoamento de procedimentos e na busca de soluções inovadoras que permitam responder às 

exigências da escola e da sociedade atual, sustentada em princípios de rigor, exigência, transparência, 

partilha, participação, responsabilidade, confiança, respeito e promotores da igualdade de 

oportunidades. 
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Ao longo da sua existência, o Agrupamento de Escolas Santos Simões conseguiu afirmar-se como uma 

instituição de referência na cidade de Guimarães e cujas boas práticas têm permitido aos seus alunos 

alcançar níveis de sucesso muito elevados. Tal percurso só foi possível devido aos contributos e 

envolvimento de toda a comunidade educativa e à rápida definição e interiorização dos valores pelos 

quais este Agrupamento se pauta. Através do envolvimento e responsabilização foi possível criar uma 

oferta que favorece a formação integral do aluno, criando objetivamente igualdade de oportunidades, 

rentabilizando os recursos materiais e humanos existentes e as competências de cada um. 

 

“A educação promove o desenvolvimento do espírito democrático e pluralista, respeitador 

dos outros e das suas ideias, aberto ao diálogo e à livre troca de opiniões, formando 

cidadãos capazes de julgarem com espírito crítico e criativo o meio social em que se 

integram e de se empenharem na sua transformação progressiva”.  

(Lei de Bases do Sistema Educativo, Artigo 2.º, ponto 5) 

 

A prática adquirida na gestão e administração do Agrupamento de Escolas Santos Simões, na docência 

e na participação em estruturas educativas, numa experiência acumulada de vinte e quatro anos de 

serviço, aliada à formação contínua, através da participação em múltiplas ações de formação ao longo 

dos anos, profissional e científica adquirida na área da Administração e Organização Escolar com a 

obtenção do Mestrado em Ciências da Educação, tem-me proporcionado um saber abrangente do 

conhecimento e funcionamento das organizações escolares, bem como predisposição para uma maior 

reflexão sobre o impacto que as políticas educativas têm vindo a ter na escola, na qualidade das 

organizações, no sucesso educativo dos alunos e na qualidade das suas aprendizagens. 
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2. Conceções e Reflexões 

 

“Agir, eis a inteligência verdadeira. Serei o que quiser. Mas tenho que querer o que 

for. O êxito está em ter êxito, e não em ter condições de êxito. Condições de palácio 

tem qualquer terra larga, mas onde estará o palácio se não o fizerem ali?” 

Fernando Pessoa 

 

A minha visão de liderança do Agrupamento de Escolas Santos Simões assenta numa clara orientação 

para a concretização dos objetivos da escola, colocando os fins em primeiro lugar: as oportunidades de 

sucesso escolar dos alunos. 

Nesta linha, Marzano (2005) assinala “três características fundamentais de um líder favoráveis à 

produção de reformas eficazes: o otimismo (dar esperança nos tempos difíceis); a honestidade 

(veracidade e consistência entre palavras e ações) e a consideração (orientação para as pessoas ou 

preocupação com as pessoas). 

Já Nóvoa (1992) refere, acerca das questões de liderança, que “a coesão e a qualidade de uma escola 

dependem em larga medida da existência de uma liderança organizacional efetiva e reconhecida, que 

promova estratégias concertadas de atuação e estimule o empenhamento individual e coletivo na 

realização dos projetos de trabalho.” 

 

A Lei de Bases do Sistema Educativo, publicada em 1986 vem propor, segundo Formosinho (1988), o 

conceito de Escola como “Comunidade Educativa”, com regência própria, sinónimo de autonomia, 

descentralização, dinamismo e gestão eficaz. Nesse sentido, esta comunidade deve desenvolver 

processos de reflexão participada para a elaboração de um Projeto Educativo onde esteja consagrada 

a orientação da escola.  

Nesta linha é, igualmente, importante a perspetiva de Vicente (2004) “Uma forte e esclarecida 

liderança permite e promove o envolvimento e participação crítica de toda a comunidade no 

desenvolvimento do Projeto Educativo da escola. Os líderes inovam, centram-se nas pessoas, inspiram 

confiança, desafiam o poder, têm visão a longo prazo, implicam as pessoas, integram informação. 

Assim o líder tem como funções: revitalizar a organização, criar novas visões, mobilizar o compromisso 

com as novas visões e definir a necessidade da mudança”. 

 

Deve ser assumido como essencial que a liderança/lideranças existentes na Escola desenvolvam as 

suas ações em volta de um Projeto Educativo forte, traduzido na expressão das intenções coletivas e 

direcionadas para uma participação e interação em comunidade. 
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O modelo de liderança proposto defende que todos os intervenientes no processo educativo devem 

adotar o Projeto Educativo como a ferramenta central do Agrupamento, para o desenvolvimento de 

uma cultura de autonomia em que todos os membros da comunidade educativa desenvolvam uma 

cultura de responsabilidade individual, se envolvam na construção dessa autonomia e tenham a 

capacidade de comunicar e expressar a sua opinião livremente. 

 

Foi e será importante ter presente na construção do Projeto Educativo do Agrupamento o que é 

referido por João Barroso (1997), relativamente ao cumprimento de sete objetivos principais, na 

elaboração deste documento:  

- Aumentar a visibilidade do estabelecimento de ensino;  

- Recuperar uma nova legitimidade para a escola pública;  

- Participar na definição de uma política educativa local;  

- Globalizar a ação educativa;  

- Racionalizar a gestão de recursos; 

- Mobilizar e federar esforços;  

- Passar do ‘eu’ ao ‘nós’. 

 

A conceção de liderança do Agrupamento de Escolas Santos Simões deve assentar numa atuação em 

que é relevado o “enfoque nas pessoas”, nos “valores partilhados”, no desenvolvimento de uma 

cultura organizacional com as pessoas e numa liderança transformacional. 

Esta perspetiva terá, desde logo, uma centralidade na resolução de problemas tendo sempre presente 

a busca de soluções com o desenvolvimento de um diálogo ético mediado por valores e de um 

trabalho colaborativo entre os intervenientes no processo educativo, assente nos seguintes pilares: 

 Transparência na tomada de decisões e na relação com os elementos da comunidade 

educativa; 

 Participação ativa de todos os representantes da comunidade educativa na vida da escola 

através da responsabilização partilhada e delegação de competências; 

 Equidade no desenvolvimento do princípio da igualdade na prestação de serviços, não 

sustentando ambiguidades quanto ao papel específico de cada um;  

 Exigência na execução do serviço a prestar de forma a cumprir com as metas e objetivos 

estratégicos constantes no Projeto Educativo; 

 Proximidade com todos os intervenientes do processo educativo, permitindo a reflexão 

conjunta como mobilizadora na resolução de problemas. 
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3. Caracterização do Agrupamento de Escolas Santos Simões 

 

O Agrupamento de Escolas Santos Simões foi constituído em 2007. Tem um contrato de autonomia 

estabelecido com o Ministério da Educação desde 2013 e desenvolve um Projeto Educativo com a 

aplicação temporal de 2015 a 2018 sob a temática "Agrupamento de Escolas Santos Simões - Nós em 

Guimarães, Guimarães no Mundo". 

 

É uma unidade educativa totalmente verticalizada, frequentado por alunos desde a educação pré-

escolar até ao décimo segundo ano.  

No ano letivo 2016/2017 tem em funcionamento 6 Escolas:  

- Escola Básica e Secundária Santos Simões, com cerca de 960 alunos, dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino 

Básico e Ensino Secundário;  

- Escola Básica do Monte Largo, com 94 alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico;  

- Escola Básica da Cruz de Argola, com 25 crianças do Pré-Escolar e 135 alunos do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico;  

- Escola Básica de São Romão, com 25 crianças do Pré-Escolar e 103 alunos do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico;  

- Escola Básica de Infantas, com 25 crianças do Pré-Escolar e 45 alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico;  

- Escola Básica de Serzedo, com 39 crianças do Pré-Escolar e 53 alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico.  

 

Do ponto de vista económico, social e paisagístico, coexistem duas zonas distintas: uma zona 

pertencente à área urbana e outra respeitante à periferia da cidade de Guimarães. 

A sua área geográfica abrange as freguesias de Costa, Azurém, Mesão Frio, Infantas e Serzedo. Gere, 

ainda, as instalações da extinta escola da Arcela, através de uma parceria de usufruto das instalações, 

realizada com a autarquia, para o desenvolvimento de atividades letivas e não letivas em parceria com 

a Junta de Freguesia e colaboração em projetos de voluntariado com alunos, bem como, mantem a 

parceria com a Associação para a Educação da Matemática Elementar, sediada numa das salas da 

mesma escola. 

As Associações de Pais, fundadas em todos os estabelecimentos de ensino que integram o 

Agrupamento, contam já com uma existência e experiência de anos e são uma mais-valia muito 

significativa para estas unidades educativas, havendo sempre incentivo à participação dos 

pais/encarregados de educação na vida da escola. 

Nas escolas do primeiro ciclo as Associações de Pais são essenciais para o desenvolvimento das 

atividades de tempos livres, existindo protocolos de parceria entre estas e o Agrupamento que 
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permite um trabalho articulado de colaboração no desenvolvimento das atividades letivas e não 

letivas. 

 

No atual ano letivo de 2016/2017 estão em funcionamento 72 grupos/turmas, num total de 1505 

alunos, distribuídos da seguinte forma:   

- Educação pré-escolar: 5 grupos com 115 crianças;  

- 1.º Ciclo do Ensino Básico: 20 turmas com 432 alunos;  

- 2.º Ciclo do Ensino Básico: 10 turmas com 213 alunos;  

- 3.º Ciclo do Ensino Básico: 18 turmas com 377 alunos;  

- Ensino Secundário: 19 turmas com 368 alunos.   

No ensino secundário, existe a oferta de cursos científico-humanísticos (Ciências e Tecnologias, Artes 

Visuais, Línguas e Humanidades e Ciências Sociais e Económicas) e cursos profissionais (Técnicos de 

Comércio e de Audiovisuais). O Agrupamento tem parcerias com diversas instituições, nomeadamente, 

com o Conservatório de Guimarães, no ensino articulado da música para cerca de 100 alunos dos 

ensinos básico e secundário, com o Vitória Sport Club a nível da frequência escolar de alunos nacionais 

e estrangeiros das camadas jovens e com instituições de acolhimento e inserção social (Oficinas de S. 

José e Lar de Sta. Estefânia). 

Relativamente ao ano letivo 2015/2016 manteve-se o número global de alunos e turmas, tendo havido 

a manutenção do número de grupos do pré-escolar e de turmas do 1.º, 2.º e 3.º ciclos e aumento do 

número de turmas no ensino secundário.   

A proveniência socioeconómica dos alunos do Agrupamento é heterogénea, ressalvando o facto de 

40% dos alunos beneficiarem do escalão A (20,7%) ou B (19,3%). A atribuição de auxílios económicos 

aos alunos rege-se pelos critérios da atribuição do abono de família e inclui manuais e material escolar 

e comparticipação no custo das refeições, além da possibilidade de terem apoios nos lanches escolares 

através do programa Pera.  

  

A nível de recursos humanos, este ano letivo, exercem funções no Agrupamento 144 docentes, sendo 

93 do Quadro de Escola/Agrupamento, 34 do Quadro de Zona Pedagógica e 17 Contratados. 

Relativamente aos não docentes existem 9 assistentes técnicos (serviços administrativos), 2 técnicos 

superiores (Psicóloga e Técnica de Serviço Social), 31 assistentes operacionais, 3 assistentes 

operacionais com contrato a tempo parcial e 11 assistentes operacionais nos Jardins de Infância.   

 

O documento orientador do Agrupamento é o Projeto Educativo do Agrupamento. Este está 

organizado em três áreas fundamentais, nomeadamente, a caracterização do Agrupamento (física, 

social, económica e cultural da Comunidade Escolar), a Escola que queremos (Princípios e Valores) e 
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Metas/Objetivos Estratégicos. Nesta última parte foram definidas quatro metas: a) Proporcionar a 

todos uma educação de qualidade e de sucesso, b) Reforçar a identidade do Agrupamento e garantir a 

participação democrática de toda a Comunidade Educativa, c) Desenvolver os mecanismos de 

avaliação necessários e adequados e d) Valorizar a formação contínua dos agentes educativos. Para 

estas quatro Metas estão definidos vinte e seis Objetivos Estratégicos.  

Com vista à concretização do Projeto Educativo do Agrupamento foram delineadas estratégias 

constantes nos seguintes documentos: 

   - Contrato de Autonomia estabelecido com o Ministério da Educação onde se define um plano de 

ação estratégico com objetivos operacionais direcionados à criação de condições que contribuam para 

o sucesso educativo e escolar dos alunos; 

   - Plano de Ação Estratégica no âmbito do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE) 

que se consubstancia em cinco medidas de compromisso da ação educativa e da melhoria das 

aprendizagens com concretização temporal nos anos letivos de 2016/2017 e 2017/2018, com vista à 

promoção do sucesso educativo e prevenção do abandono escolar precoce; 

   - Plano Anual de Atividades - documento central da atividade escolar ao longo do ano letivo, que 

define, em função do projeto educativo, os objetivos, as formas de organização e de programação das 

atividades e a identificação dos recursos envolvidos; 

   - Plano de Formação do Agrupamento – Elaborado com periodicidade bianual, o Agrupamento 

desenvolve as linhas orientadoras das necessidades de formação do seu pessoal docente e não 

docente. É elaborado com base nas necessidades identificadas e nos aspetos a melhorar e, em 

parceria com o Centro de Formação Francisco Holanda, leva a cabo a concretização do plano; 

   - Plano de Desenvolvimento Europeu - promove a concretização das Metas do Projeto Educativo, 

através da melhoria das práticas de gestão e administração da escola, impulsione o sucesso educativo, 

contribua para evitar o abandono escolar precoce, reforce a identidade do Agrupamento, enriqueça as 

competências profissionais do seu pessoal docente, promova a internacionalização da escola, atribua 

uma dimensão europeia ao Agrupamento, aplique práticas inovadoras e novas metodologias com vista 

à melhoria das práticas letivas e de trabalho com os alunos dentro da sala de aula e desenvolva as 

competências profissionais dos professores. 

 

O Agrupamento tem dinâmicas instituídas com algumas instituições desportivas, culturais e sociais, 

através de parcerias e protocolos - nomeadamente, Câmara Municipal de Guimarães, Juntas de 

Freguesia que integram o Agrupamento, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, Escola Segura, 

Serviços de Saúde Locais, Biblioteca Municipal Raul Brandão, Cineclube de Guimarães, A Oficina, 

Laboratório da Paisagem, Tempo Livre, Comissão de Festas das Nicolinas, Irmandade da Penha, Paço 

dos Duques de Bragança, Museu Alberto Sampaio, Sociedade Martins Sarmento, Razões do Corpo e 
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empresas locais. Estes protocolos são concretizados, quer através da participação dos alunos em 

atividades pedagógicas promovidas por estas instituições, ou em protocolos de formação em contexto 

de trabalho. Merecem destaque as parcerias com o Conservatório de Guimarães no desenvolvimento 

do ensino articulado da música para cerca de cem alunos do 5.º ao 11.º ano e com o departamento de 

formação do Vitória Sport Club com a frequência de alunos nos diferentes níveis de escolaridade.  

O Agrupamento tem instalada uma cultura de desenvolvimento sistemático de autoavaliação. Nesse 

sentido tem desenvolvido nos últimos anos um conjunto de procedimentos que permitem traçar 

planos com vista à melhoria contínua. Desde 2015 estabeleceu-se um protocolo de parceria com a 

Universidade do Minho, no âmbito do Observatório de Autoavaliação de Escolas, para permitir traçar 

estratégias conducentes à concretização de um processo estruturado de autoavaliação. 

 

No serviço da Educação Especial o Agrupamento tem 56 alunos com Necessidades Educativas 

Especiais, abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, acompanhados por quatro 

professores especializados e desenvolve uma parceria com a CERCIGUI - Centro de Recurso Para a 

Inclusão (CRI), acreditados pelo Ministério da Educação, para o desenvolvimento dos Planos de Ação 

para alunos com necessidades a nível da: Terapia da Fala (14 alunos), Terapia Ocupacional (9 alunos) e 

Plano Individual de Transição (1 aluno). 

 

O acompanhamento pedagógico-disciplinar dos alunos é realizado pela Equipa de Acompanhamento 

Permanente ao Aluno. A sua ação reflete-se na intervenção junto dos alunos com problemas 

específicos no âmbito da aprendizagem (indisciplina, insucesso escolar, abandono escolar, integração 

na escola, entre outros fatores).  

Na definição de estratégias específicas de acompanhamento das diversas situações há o envolvimento 

dos alunos, dos encarregados de educação, entre outros familiares, dos diretores de turma, dos 

docentes, da Polícia Escola Segura, da Técnica de Serviço Social, do Serviço de Psicologia e Orientação 

e da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. 
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4. A Missão e a Visão para o Agrupamento 

   4.1. Princípios e Valores 

No respeito pela educação, enquanto bem comum e universal, deve o Agrupamento de Escolas Santos 

Simões assumir as suas responsabilidades políticas, educativas, formativas, sociais, consciente de que 

a Escola é um dos principais pilares da vida em sociedade, na garantia do direito à educação enquanto 

bem comum e universal. 

A Escola, como agente gerador de mudança, cruza-se com as expectativas que a sociedade deposita 

nela e depende fortemente dos contextos político-económicos e das correntes educativas vigentes ao 

longo do tempo.   

O foco da sua ação na formação de indivíduos com sentido crítico e cívico e qualificados académica e 

profissionalmente deve alicerçar-se em pressupostos fortes e duradouros e no conhecimento da 

comunidade educativa, nas suas necessidades e expectativas. Quanto mais profundo for esse 

conhecimento, mais fácil será prestar um serviço de qualidade promotor da formação integral do 

indivíduo.  

O diretor deve-se assumir como o primeiro defensor deste ideal e deve ser capaz de identificar e 

potenciar as capacidades de todos, mobilizando-as na busca do sucesso e da melhoria continua. Só 

com uma gestão de proximidade, partilhada, será possível envolver os atores e só com o envolvimento 

e cooperação de todos a Escola poderá afirmar-se e perdurar. 

 

Nesse sentido, e como Líder, o Diretor deve adotar princípios e valores que sejam o suporte da vida do 

Agrupamento, nomeadamente: 

 Adoção de uma Gestão Democrática com todos os intervenientes do processo educativo, através 

de partilha de responsabilidades; 

 Atitude Motivadora e Inspiradora com vista a ouvir, ajudar e apoiar os colaboradores no 

encontro de soluções; 

 Delegação de Competências e indicação dos caminhos para que as ações realizadas sejam 

eficazes e duradouras; 

 Incentivar Práticas de rigor, de exigência e de valorização do trabalho realizado; 

 Ter uma postura de Mediador Ativo na tentativa de resolver conflitos e ultrapassar obstáculos; 

 Valorizar o Projeto Educativo, como documento central da ação do Agrupamento;  

 Atuar com uma Visão do Futuro permitindo traçar as linhas de orientação a seguir; 

 Defender uma Escola Humanista, com o objetivo de tornar o Agrupamento inclusivo, plural e 

democrático; 
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 Criação de Valores de aceitação da diferença, da tolerância, da solidariedade e entreajuda; 

 Construir o Agrupamento como Espaço de Transformação e Inovação, promotor da igualdade de 

oportunidades; 

 Promover e facilitar o Trabalho de Equipa, sendo sensível às necessidades e expectativas dos 

diferentes intervenientes da comunidade educativa; 

 Procurar o Sucesso Educativo através da valorização da qualidade do ensino e da aprendizagem;  

 Abrir o Agrupamento ao Exterior de forma a integrar a comunidade envolvente na vida do 

Agrupamento. 

 

A estes devem, naturalmente, acrescer os Princípios Éticos que constam na Carta Ética da 

Administração Pública Portuguesa, designadamente:  

 O Princípio do Serviço Público - exercício de funções ao serviço exclusivo da comunidade 

educativa, prevalecendo sempre o interesse público sobre os interesses particulares ou de grupo; 

 O Princípio da Legalidade - atuação em conformidade com os princípios constitucionais e de 

acordo com a lei e o direito;  

 O Princípio da Justiça e Imparcialidade - exercício das funções, tratando de forma justa e 

imparcial todos os elementos da comunidade educativa, atuando segundo rigorosos princípios de 

neutralidade e coerência; 

 O Princípio da Igualdade - impedimento de beneficiar ou prejudicar qualquer elemento da 

comunidade educativa em função da sua ascendência, sexo, raça, língua, convicções políticas, 

ideológicas ou religiosas, situação económica ou condição social; 

 O Princípio da Proporcionalidade - exigência aos elementos da comunidade educativa do 

estritamente indispensável à realização das suas atividades dentro da instituição;  

 O Princípio da Colaboração e Boa-fé - colaboração com os elementos da comunidade educativa 

tendo em vista a realização do interesse da comunidade e fomentar a sua participação na 

realização das suas atividades; 

 O Princípio da Informação e Qualidade - prestação de informações e/ou esclarecimentos de 

forma clara, simples, cortês e rápida; 

 O Princípio da Lealdade - atuação de forma leal, solidária e cooperante;   

 O Princípio da Integridade - obediência a critérios de honestidade pessoal e de integridade de 

caráter; 

 O Princípio da Competência e Responsabilidade - atuação de forma responsável e competente, 

dedicada e crítica, com empenhamento na valorização profissional. 
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   4.2. Missão 

Uma escola que defende os princípios humanistas, aberta à inovação, ao diálogo e construção com a 

comunidade educativa (de porta aberta) e à qualidade do serviço educativo prestado. 

 

   4.3. Visão 

Assume-se como visão a máxima: “Uma Escola virada para o Futuro”. 

 

Como pressupostos desta visão é necessário ter presente que o Agrupamento se constitua como uma 

organização capaz de ter respostas e soluções para os desafios que permanentemente lhe são 

colocados, com capacidade de enfrentar obstáculos e transformar momentos críticos em 

oportunidades, no respeito pelas diferenças individuais e na construção coletiva de um desígnio 

comum com o objetivo de fortalecer a cultura organizacional do Agrupamento. 

 

O envolvimento de todos os membros da comunidade educativa no sentido de pertença e construção 

ativa e plural de um Projeto Educativo fortalecido e capaz de responder aos desafios de promoção da 

melhoria do sucesso educativo, da prevenção do abandono escolar e do reforço da identidade do 

Agrupamento de Escolas Santos Simões. 
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5. Identificação de Problemas do Agrupamento 

 

 

De acordo com o determinado no Regulamento do procedimento concursal à eleição do Diretor é 

essencial a identificação dos principais problemas do Agrupamento.  

Desde a sua formação o Agrupamento de Escolas Santos Simões submeteu-se a dois processos de 

avaliação externa por parte da Inspeção Geral da Educação e tem desenvolvido práticas de 

autoavaliação periódicas.  

 

Tem igualmente uma cultura sistemática de análise e realização de balanços e relatórios nos diferentes 

órgãos do Agrupamento – Grupos Disciplinares, Departamento Curriculares, Conselhos de Turma, 

Conselhos de Ano, Conselho Pedagógico e Conselho Geral, com a identificação dos pontos fortes e dos 

pontos fracos com vista a tomada de decisões relativamente às áreas em que vale a pena continuar a 

apostar e para definir as áreas de melhoria, em que é necessário intervir, para melhorar a eficiência 

dos serviços prestados.  

 

De forma a identificar as fragilidades e potencialidades do Agrupamento realizei uma análise de 

contexto para que seja possível elaborar um plano de ação ajustado e eficaz.  

Para a realização desta identificação foi importante a análise: 

- Dos documentos estruturais do Agrupamento de Escolas Santos Simões: Projeto Educativo, Contrato 

de Autonomia, Regulamento Interno, Plano Anual de Atividades, Plano de Ação Estratégica do Plano 

Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, Plano de Formação e Plano de Desenvolvimento Europeu;  

- Dos relatórios dos Processos de Autoavaliação realizados nos últimos anos e respetivos Planos de 

Melhoria elaborados em resultado deste processo; 

- Dos relatórios de avaliação externa realizados em 2009 e 2013 pela Inspeção Geral da Educação; 

 - Da experiência adquirida ao longo de cerca de doze anos na direção escolar; 

- Da participação ativa em diferentes estruturas educativas e nos órgãos de administração e gestão, ao 

longo de vinte e quatro anos de carreira docente. 
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De seguida, apresento um esquema do diagnóstico realizado através de uma Análise SWOT: 

 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

- Forte aposta do Agrupamento num Plano Anual 
de Atividades dinâmico com o desenvolvimento de 
mais de três centenas de atividades em cada ano 
letivo, com o envolvimento de toda a comunidade 
educativa; 

- Qualidade das atividades e dos projetos 
desenvolvidos promotores da formação integral 
dos alunos e da consolidação da identidade do 
Agrupamento; 

- Ambiente de convivialidade favorável à 
aprendizagem e ao desenvolvimento pessoal e 
social dos alunos, a par da diversificação de 
iniciativas destinadas a estimular e a valorizar os 
seus sucessos, com impacto na motivação e no 
incentivo à melhoria dos seus desempenhos; 

- Intensificação de práticas de monitorização das 
diversas medidas de promoção do sucesso escolar 
implementadas, com vista à melhoria dos 
resultados; 

- Capacidade mobilizadora que tem fomentado o 
sentido de pertença e um clima pautado pela 
excelência do relacionamento interpessoal e a 
abertura à inovação no desenvolvimento de 
projetos que criam impactos na imagem 
institucional e proporcionam experiências 
estimulantes de aprendizagem; 

- Abandono escolar praticamente nulo; 

- Elevada participação da comunidade educativa 
em Projetos, Clubes e iniciativas, nomeadamente, 
Escola em Movimento, Gatil, Sarau, Desporto 
Escolar, Projeto Educação para a Saúde, Eco-escola, 
Escola Eletrão, Parlamento dos Jovens;  

- Projeto de Formação de Professores Erasmus+, 
Ação Chave KA101; 

- Resultados consolidados das avaliações interna e 
externa dos alunos dos 1.º e 2.º ciclos e superiores 
às médias nacionais; 

- Taxas de transição superiores às médias nacionais; 

- Desenvolvimento de atividades de tempos livres 
pelas Associações de Pais nas cinco escolas básicas 
do Agrupamento; 

- Insuficiência de espaços de aula na escola sede de 
forma a responder eficazmente ao número de 
turmas existente; 

- Desmotivação por parte de alguns docentes 
relativamente ao desenvolvimento da carreira 
docente; 

- Ausência de cobertos exteriores na escola sede e 
em algumas escolas do primeiro ciclo, contribuindo 
para situações problemáticas no interior dos 
edifícios, em dias de chuva; 

- Reduzido trabalho colaborativo dos docentes na 
preparação e desenvolvimento das atividades 
letivas; 

- Prática ainda não consolidada de articulação entre 
ciclos, dificultando a sequencialidade das 
aprendizagens; 

- Insuficiência de assistentes operacionais nas 
escolas do primeiro ciclo e na escola sede, não se 
cumprindo os rácios previstos na legislação em 
vigor; 

- Insuficiência de recursos financeiros, conduzindo a 
limitações no serviço prestado e a uma consequente 
diminuição na eficácia da ação; 

- Insucesso escolar e persistência de atitudes 
inadequadas dos alunos na sala de aula, sobretudo 
no 3.º ciclo; 

- Insipiente acompanhamento da prática letiva em 
sala de aula como dispositivo para a melhoria e 
promoção do desenvolvimento profissional; 

- Resultados pouco consolidados nos exames 
nacionais do 3.º ciclo do ensino básico e ensino 
secundário; 

- Fracas expectativas dos alunos do ensino 
secundário; 

- Reduzida responsabilização e investimento de um 
número significativo de pais e encarregados de 
educação no processo de ensino-aprendizagem dos 
seus educandos; 
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Pontos Fortes Pontos Fracos 

- Controlo eficiente nas entradas e saídas na escola 
sede do Agrupamento; 

- Elevado nível de satisfação dos elementos da 
comunidade escolar em relação à Escola e ao 
serviço prestado; 

- Satisfação da maioria do pessoal docente e não 
docente com o clima global de escola; 

- Parcerias e protocolos com diversas instituições e 
entidades que promovem a concretização do 
Projeto Educativo e o Plano Anual de Atividades; 

- Liderança persistente e promotora da cooperação 
e partilha de responsabilidades; 

- Existência de quatro bibliotecas escolares bem 
apetrechadas e integradas na Rede Nacional de 
Bibliotecas Escolares; 

- Parque escolar com boas condições; 

- Oferta educativa adequada às expectativas da 
comunidade educativa e a um percurso escolar 
completo; 

- Existência de uma Equipa de Acompanhamento 
ao Aluno; 

- Existência de articulação entre o Serviço de 
Psicologia e a Técnica de Serviço Social e as 
estruturas educativas e a comunidade educativa; 

- Reduzida autonomia do Agrupamento face ao 
poder centralizador do Ministério da Educação. 

 

 

Oportunidades Ameaças 

- Existência do Contrato de Autonomia; 

- Visão e orientação estratégica do Agrupamento, 
com lideranças atentas e partilhadas, mobilizadora 
das lideranças intermédias e dos trabalhadores, 
assente na valorização e corresponsabilização dos 
atores educativos; 

- Desenvolvimento no Agrupamento de projetos de 
internacionalização, nomeadamente de Projetos 
Erasmus+; 

- Dinamismo da Autarquia, nomeadamente a nível 
do desenvolvimento de projetos, Projeto Educativo 
Municipal, Orçamento Participativo de Escolas e 
recursos humanos na educação pré-escolar; 

- Aumento progressivo das expectativas dos alunos 
e das famílias;  

- Diminuição do número de alunos no Concelho de 
Guimarães, previsivelmente com impacto no 
número de alunos do Agrupamento; 

- Competição por alunos entre estabelecimentos 
escolares; 

- Insuficiência de Recursos Humanos e Financeiros; 

- A constante mudança das políticas educativas 
contribui para um clima de instabilidade na Escola 
Pública; 

- Alguma desmotivação do pessoal docente e não 
docente face às alterações legislativas e 
conjunturais;  

- Elevado número de alunos por turma, por 
impedimento do aumento do número de turmas. 
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Oportunidades Ameaças 

- Aumento dos níveis de escolaridade dos 
Encarregados de Educação; 

- Desenvolvimento de formação em quantidade e 
qualidade adequadas ao desempenho de funções 
docentes e não docentes, em parceria com o 
Centro de Formação Francisco Holanda. 
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6. Plano Estratégico de Intervenção 

Para dar consecução à Missão e aos Princípios e Valores enunciados neste Plano, pretende-se 

desenvolver no Agrupamento uma intervenção estratégica capaz de promover uma ação educativa 

eficaz alicerçada nas seguintes Grandes Linhas de Orientação para a Ação: 

 Promover uma educação de qualidade e de sucesso através da inovação, da equidade, da 

qualidade e da excelência de ensino; 

 Reforçar a Identidade do Agrupamento de Escolas Santos Simões; 

 Garantir a participação democrática de toda a Comunidade Educativa através da defesa de 

uma cultura de formação, participação, avaliação e reflexão; 

 Humanizar as relações entre os diferentes atores educativos. 

Em concordância com estes pressupostos e atendendo à diagnose do Agrupamento, espelhada na 

análise SWOT, a matriz que é proposta para a elaboração do Plano Estratégico de Intervenção é a 

usada no quadro de referências para a avaliação externa das escolas, da Inspeção-Geral da Educação. 

Esta matriz assenta nos seguintes três eixos fundamentais: 

 Resultados; 

 Prestação do Serviço Educativo; 

 Liderança e Gestão. 

 

Para cada um destes eixos, são considerados parâmetros detalhados para os quais estão definidos 

objetivos e estratégias de ação. Considero que, desta forma, é possível contemplar as áreas mais 

relevantes e construir um plano coerente, articulado e abrangente, com vista à promoção de uma 

escola pública de qualidade e excelência. 

  

 Resultados 

 

Parâmetro Resultados Académicos 

Objetivos 

 Promover o sucesso educativo interno e externo; 

 Evitar a desistência e o abandono escolar precoce; 

 Adotar estratégias de superação dos casos de insucesso escolar; 

 Valorizar as estruturas intermédias no acompanhamento aos alunos; 

 Garantir a diversidade da oferta educativa tendo em conta as caraterísticas e as 

necessidades dos alunos. 
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Estratégias 

 Desenvolver estratégias concertadas para a superação do insucesso escolar dos 

alunos com dificuldades de aprendizagem, nas turmas e nas disciplinas com 

baixo nível de sucesso, envolvendo os órgãos e serviços considerados 

necessários; 

 Aplicar medidas de Promoção do Sucesso Educativo para melhoria da 

qualidade do sucesso dos alunos; 

 Balanço aprofundado dos resultados obtidos pelos alunos, periodicamente e 

no final do ano, com vista à definição de estratégias de superação do insucesso 

escolar; 

 Análise comparativa entre os resultados internos e a avaliação externa; 

 Valorização do papel dos Professores Titulares de Turma e Diretores de Turma 

no acompanhamento dos alunos; 

 Implementação de procedimentos com o objetivo de evitar o abandono escolar 

de forma articulada com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, a Escola 

Segura, o Serviço de Psicologia e Orientação, a Técnica de Serviço Social, entre 

outros; 

 Manter a diversificação das ofertas formativas e acompanhar a evolução das 

expectativas dos alunos do Agrupamento, encaminhando o aluno para o 

percurso educativo mais adequado. 

 

Parâmetro Resultados Sociais 

Objetivos 

 Promover a realização de um conjunto amplo de atividades letivas e não letivas 

que reforcem a identidade do Agrupamento; 

 Projetar interna e externamente a cultura e a identidade do Agrupamento; 

 Prosseguir com boas práticas que assegurem o bem-estar e a segurança a todos 

os membros da comunidade educativa; 

 Construção de um Regulamento Interno claro e objetivo e proceder à sua 

divulgação na comunidade educativa; 

 Prevenir e combater os comportamentos desajustados. 

 

 

Estratégias 

 

 

 Fomentar o desenvolvimento de um Plano Anual de Atividades onde vigore uma 

cultura colaborativa que envolva toda a comunidade educativa com objetivos 

de articulação e integração dos conteúdos das várias áreas curriculares, gerar 

pontes de comunicação/relação educativa entre turmas, tornar significativos 

determinados momentos (datas, comemorações e períodos) e concretizar 
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Estratégias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atividades que obedeçam a processos de preparação e desenvolvimento. Nesse 

sentido este plano deve manter o dinamismo do Agrupamento, 

nomeadamente: 

 Continuidade do Projeto Escola em Movimento – evento anual que pretende 

a abertura e aproximação da Escola à comunidade educativa através do 

envolvimento de todos; 

 Apostar na continuidade dos Projetos: Gatil Simãozinho, Educação para a 

Saúde, Eco-escola, Projeto Erasmus+ KA101 e KA102, Parlamento dos Jovens, 

Desporto Escolar, Escola Eletrão e dos Clubes: Matemática, Ciências, Robótica, 

Concursos Externos, Europeu e Artes, com uma orientação clara na busca de 

utilização de novas práticas pedagógicas adequadas aos alunos e reforço da 

sua formação integral;  

 Realizar o Sarau Anual que promova o envolvimento e participação de toda 

comunidade educativa; 

 Promover junto da comunidade a divulgação do trabalho desenvolvido pelos 

alunos do Agrupamento e participar em mostras, feiras e certames orientados 

para a publicitação das ofertas formativas;  

 Palestras - Vinda à escola de individualidades que enriquecem e 

complementem o processo de ensino aprendizagem; 

 Receção no início do ano letivo aos alunos que iniciam os diferentes ciclos 

(1.º, 5.º, 7.º e 10.º anos); 

 Realização de um evento anual para atribuição de Prémios de Mérito e de 

Valor para os melhores alunos do 1.º ao 12.º ano; 

 Realização da atividade 4.º no 5.º que promova a integração dos alunos do 4.º 

ano numa nova escola e num novo ciclo de estudos; 

 Realizar o Projeto “Vem conhecer a escola” permitindo o contacto dos pais e 

encarregados de educação com a realidade da escola, através da participação 

em atividades desenvolvidas pelos docentes e alunos, num dia aberto à 

comunidade; 

 Arraial de fecho de ano escolar, com a participação de toda a comunidade 

educativa e envolvimento das seis associações de pais na sua concretização; 

  Dinamizar as quatro Bibliotecas Escolares do Agrupamento e o Centro de 

Aprendizagem da escola sede como polos agregadores do apoio ao processo de 

ensino-aprendizagem, investindo, sempre que possível no apetrechamento 



 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégias 

 

 

destes espaços, de forma a responder às solicitações; 

 Dinamizar os espaços comuns na escola sede, tornando-os mais apelativos e 

identificando zonas distintas de utilização; 

 Reforçar a centralidade da Biblioteca e do Centro de Aprendizagem como 

espaços essenciais para o reforço das aprendizagens e como espaços 

complementares da sala de aula; 

 Utilizar a proximidade ao Parque da Cidade como uma mais-valia para a 

concretização do Plano Anual de Atividades; 

 Dinamizar a Equipa de Acompanhamento ao Aluno, através de um trabalho 

articulado com o Serviço de Psicologia e Orientação, Técnica de Serviço Social, 

Escola Segura, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, Professores Titulares 

de Turma, Diretores de Turma e docentes em geral, promovendo o 

acompanhamento no âmbito disciplinar, aproveitamento, comportamento e 

segurança dos alunos, de forma a envolver toda a comunidade educativa no 

cumprimento do Regulamento Interno; 

 Desenvolver estratégias que possibilitem a integração dos alunos com 

necessidades educativas especiais, de acordo com as suas capacidades e 

necessidades, tendo como objetivos a inclusão educativa e social, o acesso e o 

sucesso educativo, a autonomia, a estabilidade emocional, bem como a 

promoção da igualdade de oportunidades, a preparação para o prosseguimento 

de estudos ou para uma adequada preparação para a vida profissional e para 

uma transição da escola para o emprego das crianças e dos jovens com 

necessidades educativas especiais nas condições acima descritas. 

 

 

Parâmetro Reconhecimento da Comunidade 

 

 

 

 

Objetivos 

 

 

 

 Promover a participação dos pais e encarregados de educação na vida do 

Agrupamento; 

 Promover uma cultura de empenho e excelência; 

 Valorizar o mérito e incentivar a capacidade de trabalho; 

 Reforçar o bom relacionamento entre docentes, discentes, não docentes, pais e 

encarregados de educação, criando um ambiente de cooperação e partilha; 

 Garantir mecanismos eficazes de divulgação e envolvimento da comunidade na 

vida do Agrupamento, criando situações de participação ativa; 
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Objetivos 

 Consolidar parcerias com instituições da comunidade com vista à concretização 

do Projeto Educativo do Agrupamento; 

 Promover a abertura da escola à comunidade para o desenvolvimento de 

atividades desportivas, culturais e sociais. 

 

 

 

 

 

 

Estratégias 

 

 

 

 

 Estimular o envolvimento da Associação de Estudantes na vida do Agrupamento 

através da sua participação ativa na concretização do Projeto Educativo e do 

Plano Anual de Atividades;  

 Premiar a participação em atividades previstas no Plano Anual; 

 Divulgar a atividade do Agrupamento na imprensa local, plataformas 

informáticas e outros meios de divulgação interna e externa; 

 Aprofundamento das relações com a autarquia e com outras instituições 

culturais, desportivas, sociais e empresariais da comunidade; 

 Sensibilizar os alunos para a defesa do ambiente e preservação da natureza e do 

património, para o gosto pela atividade física, para uma alimentação saudável, e 

educar para a sexualidade, envolvendo sempre que possível os pais e 

encarregados de educação e toda a comunidade educativa;  

 Efetivação de protocolos de utilização dos espaços escolares com instituições da 

comunidade. 

 

 Prestação do Serviço Educativo 

 

Parâmetro Planeamento e Articulação 

 

 

 

 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 Promover articulação vertical e horizontal de conteúdos, competências e 

aprendizagens; 

 Aprofundar o trabalho colaborativo interpares, a nível dos grupos disciplinares, 

departamentos curriculares e conselhos de turma/ano, com o uso de processos 

de partilha de informação, materiais e metodologias; 

 Fomentar a articulação curricular interciclos; 

 Garantir a integração e participação de todos os intervenientes da comunidade 

educativa no acompanhamento e monitorização do percurso dos alunos; 

 Valorizar o meio envolvente no processo de ensino e de aprendizagem dos 

diversos níveis de ensino, dando relevância a atividades que promovam a 

divulgação e conhecimento desse meio; 
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Objetivos 

 Fomentar o uso de instrumentos de aplicação dos critérios de avaliação; 

 Promover a articulação e concertação de estratégias a implementar no 

processo de ensino e aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégias 

 Proceder à organização e gestão curricular, adequadas à consecução das 

aprendizagens que integram o currículo dos alunos e que concretize as 

orientações curriculares de âmbito nacional em propostas globais de 

intervenção pedagógico-didática adequadas ao contexto específico do 

Agrupamento definindo opções e intencionalidades próprias, tendo como fim 

servir de dispositivo à melhoria da atuação educativa; 

 Promover uma verdadeira e eficaz articulação vertical de forma a ocorrer 

continuidade pedagógica e um projeto global de melhoria desde a Educação 

Pré-Escolar até ao Ensino Secundário; 

 Promover a articulação vertical e horizontal das estruturas do agrupamento, 

assim como, dinamizar a transversalidade entre as diferentes áreas 

disciplinares dentro do departamento tendo como finalidades a adequação do 

currículo nacional à realidade da escola, o estabelecer, em conjunto, da 

aplicação de metodologias, estratégias e medidas destinadas a melhorar as 

aprendizagens e a promoção do sucesso; 

 Proporcionar atividades de enriquecimento do currículo de carácter facultativo 

e de natureza eminentemente cultural, incidindo nos domínios desportivos, 

artísticos, científicos e tecnológicos, ligação da escola com o meio, de 

solidariedade e voluntariado e da dimensão europeia da educação; 

 Diversificação da oferta formativa, principalmente nas atividades de 

enriquecimento do currículo; 

 Manter e reforçar as parcerias com instituições de áreas sociais, desportivas, 

culturais e empresariais que permitam o desenvolvimento de atividades de 

complemento e enriquecimento curricular; 

 Rentabilizar os espaços e estruturas de apoio existentes na escola sede para 

um acompanhamento mais eficaz relativamente aos alunos que permanecem 

no espaço escolar sem atividades letivas, envolvendo a associação de pais.   
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Parâmetro Práticas de Ensino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desenvolver o currículo em função do perfil dos alunos e das turmas; 

 Promover práticas de diferenciação pedagógica sistemática, atendendo aos 

níveis de desempenho de cada aluno; 

 Implementar estratégias organizativas de identificação de alunos com maiores 

dificuldades e encaminhamento para apoio pedagógico; 

 Promover atividades de potenciação das capacidades dos alunos com melhores 

desempenho; 

 Promover um plano de desenvolvimento de atividades de apoio pedagógico 

diversificadas e adaptadas a cada aluno; 

 Promover a integração dos alunos com necessidades educativas especiais 

(NEE), atendendo às suas características e capacidades; 

 Otimizar as respostas educativas prestadas aos alunos com NEE, organizando 

eficazmente os apoios educativos prestados; 

  Investir na formação do pessoal docente e não docente na área da Educação 

Especial; 

 Valorizar a inovação pedagógica e didática; 

 Reconhecer os bons desempenhos e boas práticas por parte dos alunos, 

pessoal docente e não docente; 

 Definir um Plano de Formação adequado às necessidades identificadas, em 

articulação com o Centro de Formação Francisco Holanda; 

  Estimular o uso das novas tecnologias em contexto de sala de aula; 

 Promover o ensino experimental como prática pedagógica na sala de aula; 

 Dotar a escola com materiais e equipamentos que viabilizem a implementação 

de atividades experimentais e o recurso às novas tecnologias; 

 Valorizar as atividades extracurriculares – clubes, projetos, visitas de estudo, 

seminários, exposições, etc. como essenciais na formação integral dos alunos; 

 Manter a parceria com o Conservatório de Guimarães no desenvolvimento do 

Ensino Articulado da Música; 

 Promover o trabalho de articulação e a coadjuvação em sala de aula como 

forma de criar oportunidades de uma aprendizagem mais significativa e mais 

próxima dos alunos;  

 Reforçar o acompanhamento e a supervisão das práticas pedagógicas, com o 
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Objetivos 
envolvimento nesse processo das lideranças intermédias (Departamentos e 

Grupos Disciplinares). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Implementar práticas de planificação das atividades letivas ao nível do 

acompanhamento e apoio no processo de ensino-aprendizagem adaptadas às 

necessidades da turma e aos diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos; 

 Reforçar o papel estratégico dos apoios educativos na promoção do sucesso 

escolar, nas suas diferentes modalidades - diferenciação pedagógica, apoio ao 

estudo, tutorias, apoio individualizado e/ou em grupo, reforço das disciplinas 

de português e matemática;  

 Implementação de medidas extraordinárias de apoio com vista a uma melhoria 

das aprendizagens, em disciplinas cujos resultados das avaliações internas e 

externas não são satisfatórios nomeadamente, o uso da coadjuvação nas 

disciplinas de português e de matemática; 

 Implementar e desenvolver os planos de acompanhamento pedagógico para 

alunos com dificuldades de aprendizagem;  

 Garantir a integração plena, o sucesso escolar dos alunos e a participação de 

todos os intervenientes da comunidade educativa na construção, 

acompanhamento e avaliação dos procedimentos conducentes ao 

cumprimento dos apoios especializados previstos nos Programas Educativos 

Individuais dos alunos com necessidades educativas especiais; 

 Implementação de práticas pedagógicas e didáticas inovadoras; 

 Elaboração do Plano de Formação do Agrupamento com base na identificação 

das necessidades existentes pelos docentes e não docentes; 

 Reforço do apetrechamento das salas de aula, laboratórios, bibliotecas e outros 

espaços, com materiais e equipamentos essenciais ao desenvolvimento de 

atividades letivas e não letivas; 

 Manutenção da Oferta Educativa existente no Agrupamento: Educação Pré-

Escolar, Ensinos Básico e Secundário, Ensino Articulado da Música, Cursos 

Profissionais, Cursos Científico-Humanísticos, entre outras; 

 Manutenção das parcerias estratégicas com o Conservatório de Guimarães e o 

Vitória Sport Clube; 

 Concretizar uma parceria com a Academia de Ginástica de Guimarães na 

dinamização de atividades letivas e não letivas; 

 Implementação de mecanismos de supervisão e de acompanhamento para 
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Estratégias 

casos de problemas de comportamento/indisciplina ou insucesso de 

determinada turma; 

 Implementação da Coadjuvação em sala de aula enquanto estratégia de 

desenvolvimento profissional e de melhoria da qualidade do ensino. 

 

 Liderança e Gestão 

 

Parâmetro Liderança 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valorizar o Projeto Educativo como instrumento de identidade da Comunidade 

Educativa, efetivamente partilhado e participado em todas as suas dimensões; 

 Promover um ensino de qualidade, inovador, inclusivo e adequado às 

necessidades e expectativas da comunidade; 

 Dinamizar a realização de atividades, projetos, clubes, seminários, exposições, 

formação, mobilizando toda a comunidade educativa com o intuito de valorizar 

e complementar as aprendizagens dos alunos; 

 Fomentar uma cultura de rigor, de responsabilidade e de respeito pelo outro; 

 Estimular a existência de práticas de trabalho mobilizadoras do espírito de 

equipa no pessoal docente e não docente; 

 Envolver as instituições parceiras na partilha de recursos de forma a dar 

cumprimento ao Plano Anual de Atividades; 

 Valorizar o papel das estruturas intermédias na tomada de decisão e na 

resolução de problemas, num processo de corresponsabilização; 

 Promover a autonomia e o espírito criativo e inovador; 

 Promover uma cultura de respeito, de rigor e de responsabilidade; 

 Dinamizar práticas de trabalho mobilizadoras do espírito de equipa entre 

pessoal docente e não docente permitindo o fortalecimento das relações 

interpessoais entre todos os elementos da comunidade escolar; 

 Envolver as seis Associações de Pais e Encarregados de Educação na 

dinamização do Plano Anual de Atividades. 

 

Estratégias 

 

 

 Dinamizar a elaboração, concretização e avaliação do Projeto Educativo que 

sirva de referência a toda a comunidade educativa como documento de 

identidade do Agrupamento, assumindo-se como um instrumento de mudança 

e que constitua um documento estruturador da ação e funcionamento do 
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Estratégias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento de Escolas Santos Simões. Nele serão contempladas as 

orientações estratégicas que permitirão a consecução das finalidades a que se 

propõe, junto da comunidade educativa e da sociedade em geral, visando 

adequar o currículo nacional ao seu contexto particular, a rentabilização dos 

seus recursos humanos e materiais, o estabelecimento de prioridades e 

objetivos, em estreita cooperação com os professores, os pais e outros 

elementos da comunidade educativa, nomeadamente outras escolas, 

autarquias, instituições do ensino superior e organizações do tecido económico 

e empresarial, numa atitude construtiva de diálogo, de análise da ação, de 

aprendizagem com a experiência continuada permitindo, assim, a criação de 

condições para que os processos de ensino e aprendizagem possam decorrer 

num contexto educativo mais amplo e diversificado, com maior ligação à 

realidade social exterior à escola; 

 Desenvolvimento de uma gestão de proximidade, “de porta aberta”, 

contribuindo para a resolução dos problemas de forma sistemática; 

 Com base na auscultação de toda a comunidade educativa e ouvido o Conselho 

Pedagógico, elaborar e submeter à aprovação do Conselho Geral as alterações 

ao regulamento interno, o plano anual de atividades, o relatório anual de 

atividades e as propostas de celebração de contratos de autonomia; 

 Aprovar periodicamente o Plano de Formação do Agrupamento que seja um 

reflexo das necessidades efetivas do pessoal docente e não docente em 

funções do Agrupamento; 

 Exercer o poder hierárquico em relação ao pessoal docente e não docente e o 

poder disciplinar em relação aos alunos nos termos da legislação aplicável; 

 Representar a escola e exercer as competências delegadas pela administração 

educativa e pela autarquia; 

 Promover a preservação e valorização dos edifícios escolares do Agrupamento 

e valorizar os espaços exteriores, envolvendo toda a comunidade educativa; 

 Contribuir para a dinamização da Associação de Pais da Escola Básica e 

Secundária Santos Simões com vista à realização de iniciativas que promovam o 

sucesso e integração dos alunos; 

 Desenvolver projetos de parceria com a autarquia e com entidades culturais, 

sociais e económicas da comunidade com o objetivo de prosseguir as 

finalidades previstas no Projeto Educativo do Agrupamento. 
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Parâmetro Gestão 

Objetivos 

 Otimizar os procedimentos organizativos e administrativos; 

 Gerir racionalmente os recursos financeiros, tendo em consideração as linhas 

orientadoras para o orçamento anual traçadas pelo Conselho Geral; 

 Definir, aprovar e divulgar os critérios de constituição de turmas e elaboração 

de horários, tendo em conta o estabelecido na legislação em vigor; 

 Rentabilizar os recursos humanos, adequando as competências pessoais e 

formação especializada de cada um ao serviço que lhe é distribuído; 

 Promover a formação contínua do pessoal docente e não docente, tendo em 

vista a melhoria das suas competências profissionais; 

 Aperfeiçoar os circuitos de comunicação internos e externos na divulgação das 

orientações e decisões organizacionais e educativas; 

 Promover a utilização dos recursos e dotação de competências na área das TIC 

ou tecnologias emergentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gerir e Administrar o Agrupamento nas Áreas Pedagógica, Cultural, 

Administrativa, Financeira e Patrimonial, em especial: 

  Definir o regime de funcionamento do Agrupamento; 

  Elaborar o projeto de orçamento, em conformidade com as linhas orientadoras 

definidas pelo Conselho Geral; 

  Superintender na constituição de turmas e na elaboração de horários; 

  Distribuir o serviço docente e não docente; 

  Designar os coordenadores de estabelecimento; 

  Propor os candidatos ao cargo de coordenador de departamento curricular nos 

termos definidos na legislação em vigor e designar os diretores de turma; 

  Planear e assegurar a execução das atividades no domínio da ação social 

escolar, em conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo conselho 

geral; 

  Gerir as instalações, espaços e equipamentos, bem como os outros recursos 

educativos; 

  Estabelecer protocolos e celebrar acordos de cooperação ou de associação 

com outras escolas e instituições de formação, autarquias e coletividades, em 

conformidade com os critérios definidos pelo conselho geral nos termos da 

legislação em vigor; 
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Estratégias 

  Proceder à seleção e recrutamento do pessoal docente, nos termos dos 

regimes legais aplicáveis; 

  Assegurar as condições necessárias à realização da avaliação do desempenho 

do pessoal docente e não docente, nos termos da legislação aplicável; 

  Dirigir superiormente os serviços administrativos, técnicos e técnico -

pedagógicos. 

 Preservação, manutenção e reparação das instalações e equipamento, usando 

os recursos próprios do Agrupamento e solicitando a colaboração da autarquia 

e do Ministério da Educação; 

 Apetrechar as salas de aula da escola sede e dotar as escolas EB1/JI com 

material multimédia e informático de forma a responder às solicitações atuais 

no que concerne à utilização das novas tecnologias em contexto de sala de aula; 

 Aquisição de materiais didáticos e outros equipamentos que sejam 

considerados essenciais para o desenvolvimento de práticas pedagógicas 

atualizadas e enriquecedoras, nomeadamente nas seguintes áreas: Bibliotecas 

Escolares, TIC, atividades experimentais e desportivas; 

 Utilização das TIC (página do Agrupamento, email institucional, redes sociais) 

como via privilegiada de comunicação e interação com a comunidade 

educativa nomeadamente, a divulgação de informação interna, marcação de 

refeições, divulgação de atividades, consulta de informação administrativa, 

avaliação, entre outros; 

 Desenvolver uma cultura de responsabilização, com a abolição progressiva dos 

toques de entrada e saída das aulas; 

 Organizar um plano anual de formação, a partir do inventário das necessidades 

e das áreas de interesse prioritárias do Projeto Educativo do Agrupamento, em 

colaboração com o Centro de Formação Francisco de Holanda. 

 

Parâmetro Autoavaliação e Melhoria 

 

 

Objetivos 

 

 

 

 Avaliar de forma metódica os procedimentos implementados e os resultados 

obtidos, assumindo um carácter sistemático e contribuindo para a tomada de 

decisões sustentadas; 

 Promover uma cultura de autoavaliação do Agrupamento com implementação 

de estratégias e planos de ação com vista a melhoria da organização; 
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Objetivos 

 

 

 Consolidar o processo de avaliação interna do Agrupamento, desenvolvendo e 

implementando mecanismos de autorregulação; 

 Criar e diversificar os instrumentos necessários à aplicação de uma avaliação 

diagnóstica, formativa e sumativa dos alunos em todas as atividades letivas e 

não letivas realizadas; 

 Valorizar a participação dos diferentes representantes da comunidade no 

processo de autoavaliação (docentes, não docentes, pais e alunos); 

 Realizar balanços/análises da concretização das atividades letivas e não letivas 

periodicamente e no final do ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recolha e tratamento da informação relativa ao desenvolvimento das 

atividades letivas e não letivas a ser remetida para análise nos órgãos do 

Agrupamento (Conselho Geral, Conselho Pedagógico, Departamentos 

Curriculares e Grupos Disciplinares); 

 Elaboração de Planos de Ação em função da análise realizada e das conclusões 

retiradas; 

 Desenvolver procedimentos de tratamento e análise da avaliação externa e sua 

comparação com os resultados internos; 

 Desenvolver um processo de autorregulação e melhoria do agrupamento que 

permita uma avaliação interna e uma análise sistemática dos resultados 

escolares dos alunos tendo como objetivos a responsabilização dos diversos 

atores da comunidade escolar, a adequação das estratégias em ordem à 

melhoria do sucesso dos alunos, adequada oferta educativa em função do 

público-alvo e a articulação dos documentos estruturantes do agrupamento:  

 Projeto Educativo do Agrupamento; 

 Contrato de Autonomia; 

 Plano Anual de Atividades; 

 Plano de Formação; 

 Plano de Desenvolvimento Europeu. 

 Promover a presença dos diferentes representantes da Comunidade Educativa 

na equipa de autoavaliação do Agrupamento; 

 Envolver toda a comunidade educativa nos procedimentos realizados no 

âmbito da autoavaliação. 

A calendarização das ações constantes neste plano será realizada ao longo do mandato no quadriénio 

2017-2021, tentando ajustar cada uma delas à necessidade e pertinência da sua implementação. 
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8. Avaliação do Projeto de Intervenção 

 

O Projeto de Intervenção será alvo de uma monitorização anual, no início de cada ano letivo, através 

de uma reflexão a efetuar no relatório de balanço anual da concretização das atividades letivas e não 

letivas a apresentar ao Conselho Geral.  

 

Com este procedimento pretende-se induzir práticas que possibilitem caminhar no sentido dos 

objetivos delineados e simultaneamente saber o que fazer para delinear esses caminhos. Este tipo de 

avaliação servirá para explicitar e para compreender os problemas surgidos durante a realização da 

ação, ajudando a encontrar soluções, correções e os ajustamentos mais adequados. 

 

No final do mandato será realizada uma reflexão que terá como finalidade concluir acerca do sucesso 

da execução do projeto proposto e de aferir a consecução dos objetivos previamente definidos e dos 

resultados alcançados. 
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Cântico da Apresentação dos Alunos 

“Projeto Escola em Movimento” 

Sarau 2017  

 

Olá boa noite vimos dizer 

Que aqui gostamos de pertencer 

 

Santos Simões é o lugar 

Onde todos podemos sonhar 

 

Uma janela para a vida, 

Uma escola sem medida 

 

Um local para trabalhar, 

Com esta escola podes contar 

 

Cria aqui laços de amizade, 

Dias afim de felicidade 

 

Quem és tu? O que podes ser? 

A estas perguntas te vão responder 

 

Aqui te ensinam vários valores, 

Dos funcionários aos professores 

 

Também no gabinete da direção 

Há uma forte relação 

 

Santos Simões é a referência 

Onde descobrimos a nossa essência 

 

Tudo ficará na nossa memória 

É o começo da nossa história 
 

 

Somos a melhor comunidade escolar 

Com um ambiente familiar 

 

Aqui tens sempre um amigo 

Esperamos mais tarde contar contigo 

 

Começa aqui a evolução 

Para amanhã seres um bom cidadão 

 

Temos projetos para te guiar 

Gatil, robótica e desporto escolar 

 

Um bom futuro tu vais ter 

Temos muitos cursos para oferecer 

 

Música, artes e economia 

Todos promovem autonomia 

 

Profissionais, ciências e humanidades, 

Aqui combatemos desigualdades 

 

Esta escola não é comum 

Somos um e não mais um 

 

Não é um adeus é um até já 

Como esta escola nunca haverá 

 

1,2,3,4,5,6,7 

Com a Santos Simões ninguém se mete 
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