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 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DE FORNOS DE ALGODRES    

MMMaaannndddaaatttooo      

DIRETOR – 2017/2021 

 
   

PPrroojjeettoo  ddee  iinntteerrvveennççããoo  nnoo  AAggrruuppaammeennttoo  do Diretor do Agrupamento 

de Escolas de Fornos de Algodres eleito pelo Conselho Geral,  

Artur Francisco Almeida de Oliveira, Professor do Quadro do    

Agrupamento de Escolas de Fornos de Algodres.  

  

  

MMiissssããoo  

  

1. O sucesso educativo deverá ser o primado do Agrupamento de Escolas de Fornos de 

Algodres (AEFA), alicerçado numa oferta educativa de qualidade e rigor. 

 

2. A formação de cidadãos/alunos conscientes e empenhados nas opções que tomam 

quanto ao seu percurso escolar, seja no prosseguimento de estudos ou da inserção no 

mercado de trabalho, pela via profissionalizante. 

 

3. O AEFA deverá continuar a assumir-se como parceiro privilegiado, das forças vivas do 

município de Fornos de Algodres. 

LLiinnhhaass  ddee  oorriieennttaaççããoo  ddaa  aaççããoo  

a. Dar continuidade à construção de uma Escola comunidade educativa; 

b. Continuar a incentivar a criação de relações progressivamente estreitas e 

profundas com a comunidade envolvente; 

c. Incentivar o desenvolvimento pessoal, o aperfeiçoamento científico pedagógico 

com vista a um eficaz desempenho profissional dos agentes educativos; 

d. Promover a conservação e zelar pelo apetrechamento das escolas de forma a 

conseguir uma correta e eficaz prática pedagógica; 

e. Promover animação sócio comunitária e difusão cultural no meio envolvente; 

f. Promover a criação e funcionamento de clubes escolares que se revistam de 

validade e pertinência para a comunidade escolar e educativa; 

g. Favorecer um percurso escolar sequencial e articulado de todos os alunos que 
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pretendam frequentar o AEFA; 

h. Reforçar a capacidade pedagógica dos estabelecimentos que integram o 

AEFA, promovendo o aproveitamento racional dos recursos; 

i. Valorizar e enquadrar experiências em curso; 

j. Desenvolver mecanismos pedagógicos que eliminem o abandono escolar, 

propondo o funcionamento na escola sede de cursos de Educação e Formação 

no ensino básico, cursos Profissionais no ensino secundário ou outros 

recomendados pela tutela;  

k. Incentivar a construção de espaços físicos que levem os alunos a criarem laços 

de identidade com a sua escola. 

 

  PPrroobblleemmaass  ddiiaaggnnoossttiiccaaddooss  

1. Resultados ainda insatisfatórios dos alunos nas provas de avaliação externa; 

2. Possibilidade de melhoria dos mecanismos de acompanhamento e supervisão 

da prática letiva dos docentes em contexto de sala de aula;  

3. Articulação e sequencialidade das aprendizagens entre os diversos ciclos; 

4. Processo de autoavaliação pouco abrangente e consistente; 

5. Falta de recursos financeiros para execução de trabalhos de conservação de 

equipamentos e instalações (que contam já com 25 anos de funcionamento); 

6. Necessidade de sentido coletivo de um projeto comum, onde a maioria se 

reveja; 

7. Envolvimento e participação dos pais e encarregados de educação na vida 

escolar dos seus educandos; 

8. Envolvimento e participação dos alunos nos órgãos de gestão e nas suas 

estruturas representativas. 
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  OObbjjeettiivvooss  ee  eessttrraattééggiiaass  ddee  iinntteerrvveennççããoo    

1. Assegurar a administração e gestão do agrupamento nas áreas pedagógica, 

cultural, administrativa e financeira; 

2. Estabelecer protocolos de cooperação com associações representativas dos 

interesses económico-sociais da região; 

3. Assegurar a realização de acções de formação na área da reorganização 

curricular e novas tecnologias da informação e comunicação, apresentando um 

plano anual de formação de pessoal docente e não docente (PAF); 

4. Incentivar o funcionamento de clubes de actividades extracurriculares e de 

enriquecimento curricular, a propor e em articulação com as diversas estruturas 

de gestão intermédia; 

5. Promover o funcionamento, em articulação com a escola sede e câmara 

municipal, de actividades de enriquecimento/complemento curricular para alunos 

do 1º Ciclo e pré-escolar respetivamente; 

6. Promover a candidatura a todos os projectos de âmbito nacional ou regional que 

possam contribuir para o desenvolvimento do Projecto Educativo do 

Agrupamento; 

7. Continuar a melhorar o serviço e utilização dos meios informáticos do AEFA, com 

primazia para a aplicação do Plano Tecnológico da Educação na escola sede;  

8. Maximizar o aproveitamento dos recursos informáticos da escola sede por toda a 

comunidade educativa, nomeadamente a melhoria e actualização da página do 

Agrupamento e Plataforma Moodle na Internet; 

9. Melhorar a comunicação interna no Agrupamento através da gestão eletrónica do 

correio; 

10. Solicitar às Associações de Estudantes e de Pais e Encarregados de Educação, 

projetos e atividades a fim de garantir os recursos necessários à sua viabilização; 

11. Disponibilizar a toda a comunidade educativa a utilização dos recursos 

educativos do auditório e pavilhão desportivo da escola sede de acordo com os 

regulamentos de funcionamento; 

12. Promover o embelezamento dos estabelecimentos de ensino; 

13. Dinamizar acções destinadas a promover a limpeza dos diferentes espaços dos 
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estabelecimentos de ensino, promovendo a criação no agrupamento de uma 

cultura de asseio e limpeza; 

14. Dar continuidade ao funcionamento da biblioteca da escola sede, integrada na 

Rede Nacional de Bibliotecas Escolares, constituindo-se como centro de 

recursos para todos os estabelecimentos de ensino; 

15. Recolher sugestões junto do pessoal docente e não docente no sentido de 

melhorar e facilitar o desempenho das suas funções; 

16. Promover a revisão do regulamento interno do AEFA até 30 de novembro de 

2017 e sua aprovação pelo Conselho Geral até 31 de dezembro de 2017; 

17. Desencadear o processo de revisão do Projecto Educativo, constituindo um 

núcleo central de objetivos: sucesso educativo, integração de alunos com NEE, 

solidariedade e combate ao abandono escolar, através de estratégias de 

motivação e oferta educativa diversificada de CEF´s e cursos profissionais;  

18. Promover uma cultura de avaliação no AEFA desde o pré-escolar ao secundário; 

19. Apoiar todas as iniciativas da comunidade educativa que contribuam para o 

desenvolvimento integral do aluno, razão de ser das nossas escolas; 

20. Dar continuidade ao incentivo à apetência às atividades escolares, com a 

atribuição de prémios de mérito aos alunos com melhor desempenho académico 

nos finais de ciclo e instituição de quadros de honra e valor; 

21. Melhorar a dinâmica desportiva ao nível do Clube do Desporto Escolar, 

reforçando o papel dessa atividade como factor de integração e motivação dos 

alunos para as aprendizagens; 

22. Envolver com a prática desportiva toda a comunidade educativa, na realização 

de saraus e convívios; 

23. Melhorar os espaços de receção e portaria da escola sede; 

24. Construção de um parque lúdico de biodiversidade vegetal; 

25. Incentivar o desenvolvimento de acções de solidariedade junto da comunidade 

educativa e institucionalmente com associações de combate à exclusão social; 

26. Candidatura a projetos de erradicação do fenómeno do abandono escolar. 
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MMeettaass  ee  pprrooggrraammaaççããoo  ddaass  aattiivviiddaaddeess  

Todos os objetivos e estratégias a implementar para os atingir serão objeto de uma 

ação sistemática a desenvolver ao longo do quadriénio, contudo algumas ações exigem 

uma planificação temporal mais específica a desenvolver ao longo dos 4 anos de 

mandato como a seguir se propõe. De realçar que um conjunto de ações sobre o 

património e equipamentos do parque escolar das EB1 e JI do concelho, por serem 

competência da Câmara Municipal não são consideradas nesta calendarização. Todas as 

actividades relacionadas com conservação ficam pendentes das disponibilidades 

financeiras que se consigam mobilizar, para as diferentes propostas de atuação. 

 

Ano de 2017 

- Reordenamento da rede escolar e da oferta educativa do Agrupamento; 

- Acompanhamento da candidatura ao desenvolvimento das AEC´s no 1ºCEB e JI; 

- Implantação de novo equipamento informático e software na sala 15; 

- Implantação de novo modelo de gestão eletrónica do correio institucional; 

- Através do clube de música criar condições para funcionamento da banda musical 

do AEFA; 

- Revisão do Projecto Educativo; 

- Revisão do Regulamento Interno; 

- Regulamento para instituição de quadros de honra e valor a alunos; 

- Implementar com os alunos a aplicação das verbas do Orçamento Participativo; 

- Instalação de parque lúdico com bio diversidade vegetal no âmbito do projeto Eco 

Escolas; 

- Reorganização das funções de assistentes operacionais face às inovações 

tecnológicas introduzidas; 

- Melhoria das condições da recepção da escola sede com reorganização do espaço 

da entrada e átrio principal; 

- Reformulação do Projeto Curricular do Agrupamento. 
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Ano de 2018 

- Conclusão de Regulamento para instituição de quadros de honra e valor a alunos; 

- Requalificação dos espaços de convívio de alunos; 

- Avaliação do desenvolvimento do processo de autoavaliação; 

- Elaboração de planos de melhoria decorrentes das propostas do relatório da 

equipa de autoavaliação do agrupamento; 

- Acompanhamento da conclusão da remodelação das instalações da EB1 de 

Figueiró da Granja a efetuar pela Câmara Municipal; 

- Acompanhamento da implantação na escola sede de uma sala sensorial, conforme 

parceria com a Câmara Municipal e CIMBSE no âmbito do plano nacional de 

promoção do sucesso escolar e combate ao abandono; 

- Operacionalização de formação sobre funcionamento da sala sensorial para 

elemento da direção e dois assistentes operacionais/técnicas; 

- Reordenamento da rede escolar e da oferta educativa do Agrupamento; 

- Acompanhamento da candidatura ao desenvolvimento das AEC´s no 1ºCEB e JI; 

- Reformulação do Projeto Curricular do Agrupamento; 

- Elaboração do Plano Anual de Formação; 

- Avaliação do Plano de Ação Estratégica implementado no biénio. 

 

Ano de 2019 

- Reordenamento dos acessos na entrada da Escola Sede; 

- Melhoramento das condições de arquivo da escola sede com reapetrechamento do 

novo espaço;  

- Reordenamento da rede escolar e da oferta educativa do Agrupamento; 

- Acompanhamento da candidatura ao desenvolvimento das AEC´s no 1ºCEB e JI; 

- Avaliação do impacto da Implementação do Plano Tecnológico da Educação e 

eventual necessidade de reformulação; 

- Reformulação do Projeto Curricular do Agrupamento. 

 



 7 

Ano de 2020 

- Reordenamento da rede escolar e da oferta educativa do Agrupamento; 

- Acompanhamento/elaboração da candidatura ao desenvolvimento das AEC´s no 

1ºCEB e JI; 

- Reavaliação da oferta educativa do Agrupamento aproximando-se o fim do quadro 

comunitário de apoio Portugal 20-20 e financiamento do POCH; 

- Reavaliação do funcionamento do parque lúdico com bio diversidade vegetal; 

- Conclusão de instalação de lâmpadas LED de poupança energética em toda a 

escola sede; 

- Revisão do Projeto Educativo do Agrupamento; 

- Revisão do Regulamento Interno do Agrupamento; 

- Elaboração do Plano Anual de Formação; 

- Reformulação do Projeto Curricular do Agrupamento. 

 

Ano de 2021 

- Reordenamento da rede escolar e da oferta educativa do Agrupamento; 

- Concretização até 31/05 de todas as ações previstas no projeto de intervenção. 

 

Fornos de Algodres, 30 de junho de 2017 

O Diretor 

___________________________________ 

(Artur Francisco Almeida de Oliveira) 

 


