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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PENACOVA – Projecto de Intervenção 2011-2015
Introdução
Por volta de Junho de 2010, vivia-se o primeiro ano de uma Direcção com um
projecto, entendido como envolvente, coerente, focalizado e suportado na
realidade para o qual foi criado. Projecto a implementar em quatro anos que
pretendia construir um clima de escola positivo, para a valorização da
tolerância e da cooperação, para a melhoria das condições de trabalho de
alunos e docentes, em suma, para a afirmação e o sentir do prazer de
trabalhar naquela escola, com aqueles alunos, contextos específicos com uma
história singular, inevitavelmente, diferente. Investia-se na implementação de
um Projecto Educativo que se sustentasse no desenvolvimento pessoal e
profissional de toda a Comunidade Escolar, num ambiente colaborativo,
promotor da autonomia possível, da responsabilidade partilhada, do prazer de
estar ali, com forte ligação á Comunidade Educativa.
Regressando a Junho/2010, na sequência de uma convocatória para uma
reunião na DREC, dirigida à Directora e ao Presidente do Conselho Geral com
uma ordem de trabalhos algo vaga - reorganização das unidades de gestão –
tivemos conhecimento que a convocatória para a referida reunião abrangia
também a Directora do Agrupamento de S. Pedro de Alva (SPA). O contacto
entre as duas direcções era frequente ainda que os problemas sentidos e
inscritos

em

documentos

autonómicos,

também

eles

diferentes,

nos

separassem, não só geograficamente (as duas escolas sede distam entre si
cerca de 15km), mas também na organização e funcionamento das próprias
escolas. Num mês, sensivelmente, os projectos dos dois agrupamentos
extintos, caíram, bem como as estruturas que os sustentavam. No dia 1 de
Agosto, em substituição das duas direcções, passou a vigorar uma Comissão
Administrativa Provisória da qual fui nomeada Presidente.
Os alunos, o processo ensino-aprendizagem e o bem-estar de toda a
comunidade educativa eram a nossa prioridade por isso trabalhámos o
impensável e fizemos o inimaginável.
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A realidade que herdámos: Diagnóstico dos pontos fortes e pontos
fracos
Para identificação das potencialidades e fragilidades do Agrupamento, foram
consultados o Regulamento Interno (RI), os Projectos Educativos do exAgrupamento de Escolas de S. Pedro de Alva e o do ex-Agrupamento de Escolas
António José Almeida, o Plano Anual de Actividades (PAA) e a Carta Educativa do
Concelho de Penacova. Acrescento a estes documentos, ainda que de forma
contida,

a

minha

percepção

pessoal

do

potencial

e

fragilidades

deste

Agrupamento que agora abrange todo o concelho.
Penacova é um dos Municípios do Distrito de Coimbra que integra a Sub-região
Baixo Mondego (NUTIII). Em termos administrativos, apresenta-se limitado a
Norte pelo Município de Mortágua, a Nordeste pelo Município de Santa Comba
Dão, a Este pelo Município de Tábua, a Sueste pelo Município de Arganil, a Sul
pelo Município de Vila Nova de Poiares, a Oeste pelo Município de Coimbra e a
Noroeste pelo Município da Mealhada, assumindo-se como um sector de fronteira
entre três distritos, designadamente Coimbra, Aveiro e Viseu. Apresenta, assim,
uma localização privilegiada no Centro Litoral, na transição do Litoral para o
Interior centro, a pouca distância de Coimbra (cerca de 20 km), principal área
urbana da Região Centro.
Com

aproximadamente

220

km2

de

superfície,

Penacova

subdivide-se

administrativamente em 11 freguesias dispersas: Carvalho, Figueira de Lorvão,
Friúmes, Lorvão, Oliveira do Mondego, Paradela, Penacova, São Paio do
Mondego, São Pedro de Alva, Sazes do Lorvão e Travanca do Mondego.
Este agrupamento de escolas está inserido num Concelho de lugares muito
dispersos. Com efeito, alguns alunos chegam a demorar mais de uma hora no
percurso casa/escola. Os diferentes estabelecimentos de ensino são frequentados
por crianças provenientes de famílias de classe média e de famílias de meios
sociais mais desfavorecidos, sendo estas marcadas por alguma instabilidade
profissional.
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No ano lectivo de 2010-2011 estão matriculados nas escolas do Agrupamento
1573 alunos, sendo que estão assim distribuídos:
Pré-escolar:

300 alunos

1º ciclo:

463 alunos

2º ciclo:

224 alunos

3º ciclo:

320 alunos

Turmas PCA:

30 alunos

Turmas CEF:

57 alunos

Cursos Profissionais: 70 alunos
Ens.Secundário:

109 alunos

Plano de Acção :
O

meu

Projecto

de

intervenção

para

2009-2013

foi

interrompido

nas

circunstâncias já referidas na introdução deste documento. Consequentemente,
não foi concretizado no seu todo. Permanece, contudo, no meu entender, a sua
actualidade. É por essa razão que apresento agora os principais referenciais de
avaliação daquele projecto, recordando as áreas fragilizadas e o respectivo plano
de acção. Outros objectivos ou princípios orientadores foram e ainda poderão vir
a ser identificados, com os contributos da Comunidade Escolar e Educativa do
concelho e dos diferentes órgãos de gestão. Os diferentes referenciais de
avaliação foram agrupados como a seguir se descreve:
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Referenciais de Avaliação

Objectivos Didatico-Pedagógicos
OBJECTIVOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA

A. Promover o sucesso educativo
dos alunos, evidenciado pelos
resultados escolares, pelo
desenvolvimento de competências e
pela satisfação pessoal.

ACÇÕES
♦ Proporcionar processos de ensino e de
aprendizagem diversificados, motivadores e
exigentes,
de
forma
a
estimular
e
responsabilizar os alunos na sua própria
aprendizagem.
♦ Rentabilizar os recursos TIC de forma a
constituírem uma base de apoio permanente,
sequencial e integrada, à aprendizagem dos
alunos.
♦ Promover
actividades
que
façam
do
Agrupamento um local aprazível e ao qual os
alunos tenham orgulho em pertencer.
♦ Estimular os alunos mais motivados para a
realização
de
novos
projectos
de
aprendizagem.

B. Estimular o desenvolvimento de
competências, a capacidade de
iniciativa e a concretização de novas
experiências de aprendizagem,
respondendo à diversidade dos
alunos e a novos desafios.

♦ Criar projectos de intervenção e gestão
curricular de forma a solucionar problemas de
insucesso e de indisciplina.
♦ Promover acções de diversificação curricular
de modo a motivar alunos em risco de
abandono.
♦ Diligenciar no sentido de aumentar o número
de técnicos do Serviço de Psicologia e
Orientação Vocacional.
♦ Recriar o programa de Tutorias (PAT)

C. Desenvolver um Currículo de
forma articulada, sequencial e
integrada, formalizada num Projecto
Curricular de Agrupamento
participado, negociado e inovador
partindo da ideia de que “tudo é
currículo”

♦ Criar
um
plano
de
articulação,
de
sequencialidade e de integração do currículo,
aproveitando o facto de estarmos em
Agrupamento.
♦ Envolver e apoiar os Coordenadores de
Departamento e os Coordenadores de
Directores
de
Turma
na
articulação
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curricular.
♦ Organizar a distribuição do serviço docente
de modo a permitir a articulação e a
sequencialidade curricular.
♦ Desenvolver projectos curriculares de turma
e/ou de ano de escolaridade.
D. Desenvolver projectos de apoio
pedagógico e, em particular, que
possibilitem a integração educativa
e social dos alunos Necessidades
Educativas Especiais.

E. Disponibilizar uma oferta
educativa diversificada, incluindo a
formação e certificação ao longo da
vida, através da valorização de
todas as aprendizagens realizadas
em contexto formal, não-formal e
informal, melhorando a inserção
social dos alunos/formandos.

♦ Disponibilizar aos alunos aulas e outras
formas de apoio acrescido.
♦ Desenvolver acções que promovam o sucesso
educativo, a autonomia e a igualdade de
oportunidades dos alunos com NEE
♦ Reforçar a oferta de Cursos Científico Humanísticos.
♦ Oferecer uma formação profissionalizante.
♦ Oferecer percursos de educação e formação
integrados
no
programa
Novas
Oportunidades.
♦ Continuar
a
reconhecimento
competências.

oferecer
serviços
e
validação

de
de
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OBJECTIVOS DOS RECURSOS
HUMANOS

OBJECTIVOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA

ACÇÕES

F. Contribuir para a realização de
cada aluno, através do pleno
desenvolvimento da personalidade,
da formação do carácter e da
cidadania, preparando-o para uma
reflexão consciente sobre os
valores espirituais, estéticos,
morais e cívicos e proporcionandolhes um equilibrado
desenvolvimento físico (LBSE).

♦ Desenvolver
projectos
de
formação
e
intervenção cívica em temáticas consideradas
fundamentais, tais como: promoção da saúde e
hábitos de vida saudável, desporto, educação
ambiental e de promoção do desenvolvimento
sustentável,
integração
da
diferença,
interculturalidade, educação artística, educação
para o consumo, empreendedorismo, expressão
e comunicação, ciência e tecnologia (C&T).
♦ Estimular os alunos para a participação no
Agrupamento de Escolas de Penacova, nos
órgãos de gestão e na organização e
dinamização da Associação de Estudantes.

G. Valorizar os recursos humanos
docentes e não docentes,
promovendo a sua autonomia
responsável e a sua formação
contínua.

♦ Implementar um plano de formação contínua,
como resposta às necessidades do Agrupamento
e às necessidades individuais.
♦ Partilhar experiências didáctico - pedagógicas e
de formação, valorizando e disseminando as
boas práticas.
♦ Envolver os docentes e os não docentes nos
processos de gestão.

H. Potenciar e rentabilizar os
recursos humanos e materiais,
através de uma gestão focalizada
no sucesso dos alunos e da Escola e
no bem-estar da Comunidade
Escolar.

♦ Transformar as salas de aula em espaços
confortáveis, equipadas com os recursos
necessários.
♦ Criar condições de conforto para o trabalho
individual dos docentes, não docentes e alunos.
♦ Criar processos de comunicação facilitadores,
desburocratizar e melhorar o acesso à
informação e documentação diversa.
♦ Simplificar os procedimentos administrativos
dos Directores de Turma.
♦ Reorganizar a distribuição do serviço docente
de modo a que se crie uma relação de
satisfaçãoZ[ melhoria no desempenho.
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OBJECTIVOS ORGANIZACIONAIS E
DE CONTEXTO
OBJECTIVOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA

ACÇÕES

I. Gerir os espaços físicos e os
materiais, proporcionando
funcionalidade, conforto e
condições de higiene e segurança.

♦ Investir na manutenção da qualidade dos
espaços de trabalho, nos materiais didácticos e
outros necessários para o funcionamento da
escola.
♦ Reorganizar o plano de Higiene e Segurança em
função dos novos espaços da Escola sede e
manter/melhorar os planos existentes nas
outras escolas do Agrupamento.
♦ Manter organizados e limpos os espaços
exteriores, potenciados como espaços de
convívio e de aprendizagens.

J. Envolver e apoiar os
Encarregados de Educação na
promoção do sucesso dos seus
educandos e na vida da Escola

♦ Reforçar o trabalho dos DTs na ligação escola
família.
♦ PAT – desenvolver com eficácia o Programa de
Acção Tutorial
♦ Estabelecer parcerias com a Associação de Pais
e EE para o desenvolvimento de projectos
conjuntos.
♦ Envolver os EE nos órgãos de gestão da Escola.
♦ Envolver e responsabilizar os EE na promoção
do sucesso educativo dos seus educandos.

K. Dinamizar as relações de
cooperação ou associação, com a
Comunidade Educativa.

♦ Estabelecer protocolos de cooperação/parcerias
com pessoas e entidades do concelho, de outras
regiões do país e estrangeiro – continuar a
participação com candidaturas aos vários
Programas Comunitários do PROALV (Comenius,
Grundvig, Leonardo da Vinci e Programas
Transversais),
programas
Gulbenkian
de
incentivos, e outros.

L. Promoção de um bom
funcionamento das estruturas

♦ Melhorar os canais de comunicação
♦ Formar grupos de trabalho de todos os ciclos de
ensino para a prevenção ou mediação de
conflitos
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O que foi feito
Ainda que, num contexto complexo e emergente como o que temos vivido, com a
criação deste mega-agrupamento, englobando as escolas de todo o concelho de
Penacova, outras políticas educativas que caracterizaram uma diferente organização e
mesmo liderança do agrupamento, tomamos como elemento fundamental o aumento da
eficácia e melhoria da qualidade do exercício da formação formal, não formal e informal,
impondo uma liderança transformacional mas enormemente contributiva da dinâmica de
eficácia, mudança e inovação no agrupamento.
Neste campo de análise relatam-se, sem pretensões de exaustividade, que, assentes
numa prática herdada de uma gestão democrática, os investimentos realizados na
convicção das finalidades a obter, só possível e com a prestimosa ajuda de toda a
comunidade escolar e educativa, na melhoria das condições de trabalho de todo o
contingente do agrupamento, a saber:

1. ALUNOS
a) Proporcionámos a alunos carenciados o acesso a menus económicos, a 50% do seu
custo (suportando a escola o défice financeiro), aumentando a possibilidade destes
usufruírem de uma alimentação equilibrada e constitutiva de uma base alimentar
estruturalmente necessária ao bom desempenho escolar, atingindo presentemente
médias de 100 menus económicos semanais;
b) Diligenciámos no sentido de aumentar o número de técnicos do Serviço de Psicologia
e Orientação Vocacional com o propósito de melhor acompanhar o desenvolvimento de
competências, saberes e conhecimentos dos nossos muitos alunos com parcas condições
em vários contextos das suas vidas;
c) Aumentámos a oferta curricular, criando projectos de intervenção e gestão curricular
de forma a solucionar problemas de insucesso e de indisciplina;
d) Criámos um plano de articulação com entidades do concelho (Câmara Municipal de
Penacova, Junta de Freguesia de São Pedro de Alva, Grupo de Solidariedade Social,
Desportivo, Cultural e Recreativo de Miro, e os Bombeiros Voluntários de Penacova), no
inovador programa para solucionar e ou minorar problemas de indisciplina no
agrupamento, integrando-os em acções de apoio à comunidade;
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e) Aumentámos e renovámos consideravelmente o fundo documental da Biblioteca
Escolar, de modo a responder ao novo conceito que lhe subjaz, perspectivando-a como
núcleo e centro dinâmico dos processos de ensino-aprendizagem;
f) Apostámos num projecto de melhoria substancial na qualidade de serviço pedagógico
e de apoio social aos alunos com Necessidades Educativas Especiais (sala Arco-Íris, com
todas as valências de educação e formação integradas; e sala SNOZELEN; apresentamos
no passado mês de Abril, candidatura a uma Unidade de Ensino Estruturado para Alunos
Autistas; somos um agrupamento de referência para alunos de Intervenção Precoce);
g) Privilegiamos um espaço de oferta de artigos de papelaria mais digno e propiciante;
h) Com a colaboração dos alunos, revitalizamos um projecto de envolvência e
dinamismos próprios: a Rádio Escolar.

2. PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
a) Disponibilizámos um espaço na sede de agrupamento para que a Associação de Pais e
Encarregados de Educação usufruísse de condições, com conforto e funcionalidade, para
desenvolver o seu esforço em prol de uma escola pública de qualidade;
b) Constituímos como elemento fundamental na mudança da escola, o reforço da cultura
da proximidade dos pais e encarregados de educação não só pelos aspectos ligados ao
processo ensino-aprendizagem mas também por outros de cariz de lazer e recreação.
Falámos de diversos projectos, tais como: Programa de Educação para a Saúde, Festa
de Natal e Festa Final de Ano Lectivo e mais recentemente a Feira das Profissões na
última semana de Abril de 2011, que se veio a revelar um êxito.

3. PESSOAL DOCENTE
a) Preocupados com a qualidade das interacções sociais na sede de agrupamento
seguimos o paradigma da motivação laboral, incrementando melhorias substanciais nas
instalações do agrupamento, a saber: SALA DE PROFESSORES (com amplo serviço de
bar, atendendo aos quesitos do pessoal docente e não docente; evidência para a sala de
estar, culturalmente viva, com itinerância de exposições da comunidade educativa);
GABINETES

de

trabalho

dos

DEPARTAMENTOS

CURRICULARES

(amplitude

e
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funcionalidade para todo o corpo de docentes); GABINETE de Directores de Turma
(referência ao sistema de uso da impressora/fotocopiadora, espaço de trabalho,
apresentação dos Dossiês de Direcção de Turma e dos Processos Individuais dos Alunos,
com estanteria própria); GABINETES de atendimento aos Pais e Encarregados de
Educação; Sala Específica para o ensino da música; salas de ensino de EVT, EV e ET
(bloco de aulas 4); salas de aula, em geral (substituição do mobiliário, mesas e cadeiras,
e quadros brancos, nomeadamente, no Pavilhão Gimnodesportivo, contribuindo para a
melhoria da saúde pública, i.e., inexistência de pós de giz); assegurámos a colocação de
vídeo projectores e computadores com acesso à internet em todas as salas de aula; sala
de ET e EVT da Escola Básica Integrada de São Pedro de Alva (total substituição das
bancadas de trabalho com pedra, cubas e torneiras novas); refeitório escolar da Escola
Básica Integrada de São Pedro de Alva (renovação do sistema de fornecimento de gás e
fogão); sala de professores da EB1 de Penacova (melhoria das condições existentes:
aquisição de um frigorífico e microondas); EB1 de Aveleira (melhoria das condições
existentes: fornecimento de retroprojector e de um quadro de sala de aula); EB1 do
Seixo (melhoria das condições existentes: fornecimento de retroprojector); Jardim de
Infância de Figueira do Lorvão (melhoria das condições existentes: fornecimento de um
televisor); Jardim de Infância de Penacova (melhoria das condições existentes:
pavimentação do átrio principal da escola – mosaicos e rodapés – desde há muito a
carecer de intervenção).
b) Apoio financeiro, absoluto, a todos os departamentos curriculares deferindo todas as
relações de necessidades apresentadas até ao final do ano económico de 2010, levando
a um indiscutível contributo da acção pedagógica;

4. PESSOAL NÃO DOCENTE
a) Proporcionámos melhores condições de trabalho nos serviços administrativos do
agrupamento com a aquisição de equipamentos e materiais adjuvantes ao serviço
(secretárias, impressoras, estanteria e ar condicionado);
b) Investimos na melhoria das relações interpessoais, aumentando a frequência de
reuniões entre pares e dando oportunidade para o confronto de ideias e sugestões.
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5. DIVERSOS
a) Investimento no equipamento de auxílio à manutenção e melhoramento das
instalações do agrupamento;
b) Investimento substancial no melhoramento dos espaços verdes, considerando-os
como

área

de

acompanhamento

do

desenvolvimento

do

processo

de

ensino-

aprendizagem (Curso de Educação e Formação, Eixo Jovem – JEV; PROSEPE; aulas
regulares de Ciências da Natureza, Ciências Naturais e Biologia);
c) Investimento na melhoria das condições de prática desportiva de exterior (pintura das
linhas de jogo dos campos de exterior e criação de pistas de atletismo – corrida de
velocidade);
d) Investimento substancial na substituição de estores dos blocos de aula da escola
sede;
e) Investimento num espaço destinado à futura papelaria da escola sede com inerente
superior funcionalidade.

Em suma, destacámos a importância institucional de manter esta visão
transformista do agrupamento, alargando e perspectivando estas práticas a
todos os espaços educativos que o compõem, porquanto incrementam factores
de melhoria facilitadores do comprometimento de todas as partes nele
envolvidos com a educação.

O que ainda está para fazer
Para além de tudo o que foi previsto para os quatro anos do Projecto de Intervenção
2009-2013, valências que manterei e que ainda não foram concretizadas, face a
condicionantes supra referidas, acrescento o meu envolvimento na elaboração de um
Projecto de Melhoria do Agrupamento, no âmbito da formação, dinamizada e
apoiada pelo Ministério da Educação e pela Microsoft Portugal, projecto esse que está a
decorrer desde o dia 1 de Fevereiro e terminará em Dezembro de 2011.
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Objectivo Estratégico do Projecto: Melhorar a comunicação entre as estruturas de gestão
intermédias.
Parafraseando Kenneth Blanchard: “Quando as equipas funcionam de forma eficaz, podem
resolver-se problemas mais complexos, tomar melhores decisões, intensificar a criatividade e o
desenvolvimento de aptidões.”

Auto-regulação do PI
Num processo de auto-regulação e de melhoria contínua, este projecto de
intervenção prevê procedimentos de monitorização e de avaliação integrados num plano
de auto-avaliação interna. Respeitando as orientações legais e procedimentos incluídos
no próprio Projecto de Melhoria do Agrupamento, será desenvolvido um plano de
auto-avaliação com aquele objectivo, ou seja, de melhoria contínua.
Como já foi referido, prevê-se dar continuidade ao Projecto de auto-avaliação de todo
o Agrupamento considerando as dimensões já propostas e outras que venham a ser
sugeridas pelo grupo de trabalho.
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Legislação
♦ Lei de Bases do Sistema Educativo – Lei nº 49/2005 de 30 de Agosto
♦ Lei da Gestão e Autonomia Escolares – Decreto-Lei 75/2008
♦ Estatuto do Aluno – Lei nº3 de 18 de Janeiro de 2008
♦ Estatuto da Carreira Docente – Decreto-Lei nº 15 de 2007 de 19 de Janeiro
Documentação de Apoio
♦ Projecto Educativo do ex - Agrupamento de Escolas AJA para 2009-2013
♦ Projecto Educativo do ex - Agrupamento de Escolas de S.Pedro de Alva
2009-2013
♦ Projecto Curricular dos ex- Agrupamento para 2009-2013
♦ Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas de Penacova
♦ Observatório das Políticas Locais de Educação
♦

Carta Educativa do Concelho de Penacova
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