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(Abertura protocolar de acordo com os presentes) 

 

Temos hoje um agrupamento que é palco de muitas narrativas, com uma abertura ao meio e ao 

mundo como nunca houve. Será através da otimização dos processos organizacionais que teremos 

uma escola com ambientes de aprendizagem do século XXI, estando agora reunidas as condições 

para uma efetiva transformação organizacional. Uma escola mais humana, mais generosa, mais 

contextualizada nos mundos de vida dos seus atores e mais inscrita na comunidade, mais 

respeitadora das linguagens e da diversidade cultural. Uma escola com significância, com 

intencionalidade e com estratégia.  

 

Esta dissertação, manifesta a minha atitude pessoal muito vincada de “vestir a camisola” do 

agrupamento que vou dirigir, com a apresentação permanente do caminho que está a ser feito, 

numa lógica de escola de referência no Ensino Público, como está bem patente na minha visão 

(Projeto de Intervenção do Diretor) e missão que entroncará nos objetivos estratégicos do Projeto 

Educativo.  

Desenvolverei uma liderança ajustada ao contexto, à situação, ao ambiente, ao tipo de 

colaboradores e até ao tipo de tarefas que desenvolvem. Esta liderança terá um documento 

orientador da vida da escola, o seu Projeto Educativo a aprovar com prontidão. 

A minha postura de gestão assenta na convicção de que o Projeto Educativo deve ser participativo, 

inacabado (evolução constante), motivador, democrático, procurando consensos; de caráter global, 

flexível e tolerante. Deve procurar o que une e não o que separa os membros da comunidade 

escolar atuando como instrumento de gestão, coerente com o contexto escolar, que enumere e 

defina as notas de identidade da escola, formulando os objetivos que pretende e expressando a 

estrutura organizacional da instituição. É um instrumento primordial para exercer e desenvolver a 

verdadeira autonomia, tendo presente que a escola é o lugar mais relevante para melhorar a 

eficácia do ensino. 

É primordial continuar a apoiar a riqueza e a diversidade de atividades realizadas no agrupamento, 

que confirmam o dinamismo da comunidade escolar e a importância do PAA, enquanto instrumento 

de ação pedagógica. 
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Na realização efetiva destas atividades, terei sempre presente a articulação com as diferentes 

estruturas educativas, projetos, clubes, bibliotecas escolares, serviço de psicologia e orientação, 

direção, assistentes operacionais e associações de alunos, de pais e encarregados de educação, 

favorecendo a unidade e a interdisciplinaridade. 

É meu entendimento que a concretização deste projeto permitirá melhorar, enriquecer, ampliar 

conhecimentos, estimular a curiosidade e desenvolver competências e valores. As atividades a 

concretizar serão desenvolvidas a partir dos programas curriculares, devidamente organizados por 

disciplina, áreas ou cursos. Outras terão maior abrangência e envolverão toda a comunidade 

escolar, muitas vezes, em articulação com entidades e instituições locais, regionais, nacionais e 

sempre que possível, internacionais. 

No que concerne à gestão dos recursos humanos, sempre acreditei que as pessoas criam valor, 

com sustentação numa gestão consciente e responsável, dos recursos disponíveis, que será 

baseada, na informação estratégica dos recursos humanos e materiais do agrupamento. 

Independentemente do tipo de liderança, destaco no trabalho a desenvolver a importância dos 

aspetos pessoais, a interação com pessoas e equipas, a capacidade de se comunicar de forma 

eficaz, a capacidade de ouvir os outros e resolver problemas, com o objetivo de melhorar a 

capacidade que todos nós temos que ser líderes. 

Desenvolverei sempre, árduos esforços para a alocação de recursos humanos (pessoal docente, 

não docente e outros técnicos) adicionais sempre que for possível através do contrato de 

autonomia, projetos específicos (TEIP) e outros programas setoriais. 

A formação do pessoal docente e não docente de acordo com as grandes linhas orientadoras do 

futuro Projeto Educativo deste Agrupamento, produzirá a mudança de práticas e procedimentos 

nos recursos humanos, bem como a aquisição de competências educacionais e organizacionais e 

produção de materiais e recursos que serão transmissores de melhoria contínua e principalmente 

promotores de sucesso educativo. 

Ao nível da gestão dos recursos financeiros desenvolverei políticas de gestão estratégica, 

patrimonial, administrativa e financeira e formação específica, além de diversos procedimentos no 

âmbito da inovação do agrupamento neste setor. 
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Uma execução orçamental plena, a captação de verbas e novos projetos com financiamento 

(receitas extraordinárias) serão uma prioridade, possibilitando assim o reinvestimento em novas 

aquisições e manutenção dos equipamentos existentes. 

Durante este mandato promoverei o desenvolvimento de estratégias de conservação e reabilitação 

de espaços em colaboração com a comunidade escolar, Ministério da Educação e Município de 

Braga, nomeadamente a ansiada requalificação da EB23 Frei Caetano Brandão. 

Pretendo exercer, de forma sistemática, a missão de verdadeiro líder do agrupamento, através da 

conciliação constante das questões administrativas e pedagógicas, estimulação ativa da 

participação dos pais e comunidade, gestão eficaz de todos os recursos materiais e humanos, de 

forma a garantir sempre o sucesso dos alunos. 

Das teorias sobre liderança, dou especial preferência à contemporaneidade da liderança 

transformacional com a qual me identifico. Esta liderança transformacional é, no meu entendimento, 

o tipo de liderança ideal, pois estimula e inspira o pessoal docente e não docente a alcançar metas 

e objetivos, levando-os a desenvolver competências de gestão. Isto consegue-se, alinhando os 

objetivos e metas do agrupamento com todos, o diretor e os grupos de trabalho.  

Deste modo, conseguirei criar fortes compromissos e lealdade de todos e além disso, ao transmitir-

lhes confiança e apoio, aumentarei a sua autoestima, apontando a direção a seguir e constatarei 

de certeza a sua satisfação em atingir as metas e objetivos a que o agrupamento se propõe. Como 

líder transformacional, ajudarei a promover o desenvolvimento do pessoal docente e não docente, 

para que estes contribuam mais para o grupo, sendo inovadores, mais criativos, mais resistentes 

ao stress e mais flexíveis à mudança, para que no futuro possam tornar-se agentes ativos 

transformacionais dando uma resposta concreta à necessidade de adaptação da escola às 

mudanças. 

Responderei deste modo à necessidade de um modelo de processo decisório que conduzirá a 

decisões mais eficazes, seja no momento de formular os objetivos, de enfrentar as turbulências do 

ambiente ou resolver problemas mais relevantes existentes no dia-a-dia de trabalho e também 

dando sentido aos destinos da instituição. 
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No que concerne à visão estratégica e cultura organizacional, sempre cuidarei de imensa 

preocupação com os resultados escolares, valorização da avaliação externa, e enfoque especial 

na avaliação interna, cuja equipa terá de ajudar muito a organização, permitindo induzir reflexões 

para a mudança qualitativa. 

A linha estratégica a estabelecer na carta de missão será completamente adequada, eficiente e 

eficaz no cumprimento dos compromissos estabelecidos para este mandato. 

Perante a diversidade de alunos, os problemas identificados, a homogeneização das metodologias, 

práticas e do currículo, serão enormes os desafios colocados ao nosso projeto. Lutarei sempre por 

uma visão de escola, com compromisso, nos princípios fundamentais em que assenta uma 

educação que se quer inclusiva. A mudança necessária de paradigma, agora finalmente em voga 

no Ministério da Educação, implicou nos últimos anos uma escola centrada na aprendizagem e 

desenvolvimento de competências, capacitando os alunos para o mundo de incerteza atual. A 

necessária diminuição do peso das aulas expositivas implica uma mudança assumida de práticas 

e a emergência de novos espaços de aprendizagem, sendo necessário que o agrupamento siga 

uma abordagem holística da educação: 

- Educação pública acessível para todos, com instituições que sejam diferenciadas e igualmente 

disponíveis para todos; 

- Escola centrada na aprendizagem, trazendo a aprendizagem para o centro das preocupações e 

para além dos muros da escola; 

- Espaço de educação – novo contrato educativo, em que a escola deixa de ser o único local para 

a educação de crianças e jovens, corresponsabilizando a sociedade num processo amplo de 

sentido de cidadania (Nóvoa). 

Assim, com base na proposta do Projeto de Intervenção, de suporte estrutural e concetual da 

organização do agrupamento, aponto um conjunto de caminhos possíveis que possibilitarão uma 

maior eficácia quanto à melhoria e uniformização dos resultados escolares, envolvimento dos 

encarregados de educação, melhoria do processo de autorregulação do agrupamento, orientação 

pedagógica coerente e a educação integral das crianças e jovens e da sua formação para a 

cidadania ativa. 
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Projetarei, de forma sistemática, eficiente e eficaz, a imagem do agrupamento e desempenharei a 

sua missão de serviço público junto da comunidade educativa e na representação da mesma, com 

uma dedicação excecional. 

A todos os professores, funcionários, alunos, famílias e parceiros que contribuíram para a história 

deste agrupamento, a minha homenagem.  

 

À equipa cessante, liderada pela prof. Florinda Grilo, o meu grandíssimo agradecimento, por terem 

mantido o agrupamento a funcionar durante um período tão longo. Parabéns pelo trabalho 

desenvolvido. 

 

É com muito orgulho que vos apresento a minha equipa, a nossa equipa: A prof. Florinda Grilo 

como Subdiretora e como Adjuntos, os professores Alexandre Lourenço, Ana Matos e Carlos 

Gonçalves. O meu humilde agradecimento por aceitarem abraçar este desafio. 

 

À minha esposa e minha filha aqui presentes, uma impagável gratidão pelo apoio manifestado. 

 

Deste caos, resultante desta pandemia, em que de repente mergulhámos, vamos despertar a 

esperança, das carências e dos problemas faremos emergir recursos e possibilidades. 

Acreditaremos e lutaremos. 

 

Braga merece uma escola assim. Obrigado ao Conselho Geral pelo voto de confiança. 

 

Para mim, para a minha equipa, para o Agrupamento de Escolas de Maximinos, todo o sucesso do 

Mundo. 

 

Cheguei à “minha cadeira de sonho”. Maximinos, sempre. 

 

 

AE Maximinos, 15 de maio de 2020 

O Diretor, 

Paulo Antunes 
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