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Ano Letivo 2017/2018 
Inovar e aumentar a qualidade das aprendizagens. 

 
 
 
 

O novo ano letivo está a chegar. Novos alunos e novos professores vão enriquecer o quotidiano 

das Escolas do Agrupamento. 

Ao iniciarmos o ano letivo, dirijo-me a toda a comunidade escolar, alunos e encarregados de 

educação, docentes e funcionários, bem como aos nossos parceiros desejando a todos um bom 

regresso à vida escolar e ao trabalho, depois das merecidas férias de verão. 

 

Neste ano letivo reforçamos a vertente da inovação e do trabalho colaborativo: Consideramos, 

efetivamente, que inovar na escola dá trabalho, mas melhora as aprendizagens dos nossos 

alunos. 

 

Antes de definir um caminho para atingir o nosso propósito de escola de qualidade e inovadora, 

que usa as tecnologias de informação e que aposta na qualidade das aprendizagens foi 

necessário definir o que se pretende.  

Um primeiro desafio acontece no âmbito da própria gestão, que precisa pensar na escola como 

um todo. Não basta ter um olhar apenas para o pedagógico. É preciso entender do 

administrativo e do financeiro para tomar as melhores decisões.  

 

Fizemos algumas mudanças na escola em termos de espaço físico: móveis foram trocados, mais 

uma sala de informática foi transformada com o objetivo de tornar mais acolhedores alguns 

espaços de trabalho. 

A EB n.º 3 continua em construção: Uma Escola completamente nova e inovadora que irá acolher 

os alunos da Escola EB n.º 3 e n.º 4 para além do Jardim de Infância n.º 1. 

 

Em termos das aprendizagens integramos o projeto de autonomia e flexibilidade curricular que 

visa a promoção de melhores aprendizagens indutoras do desenvolvimento de competências de 

nível mais elevado, assumindo a centralidade das escolas, dos seus alunos e professores, e 

permitindo a gestão do currículo de forma flexível e contextualizada, reconhecendo que o 

exercício efetivo de autonomia em educação só é plenamente garantido se o objeto dessa 

autonomia for o currículo. 



 

Mas nenhum órgão de gestão consegue enfrentar um processo de mudança e inovação sozinho. 

Precisa ter ao seu lado pessoas disponíveis, empreendedoras e capacitadas. Se os professores, 

os funcionários e os encarregados de educação não se envolverem na melhoria, não será possível 

refletir essa intenção quando se fecham as portas da sala de aula. 

 

Já conseguimos colocar muitas coisas em prática, mas reconhecermos que sempre precisamos 

melhorar e aprender com os nossos próprios processos. Lidamos com o desafio de ser uma escola 

aprendente, que precisa se renovar a todo o momento. 

 

O Projeto Educativo e a o Projeto Curricular do Agrupamento encontram-se em reformulação. 

É no Projeto Educativo que se reflete o profundo conhecimento que todos nós temos das 

diferentes realidades e contextos sociais, culturais e económicos que compõem a comunidade, 

traduzindo-se na multiplicidade de ofertas educativas que o Agrupamento desenvolve, assente 

em docentes com experiência e competências científicas e pedagógicas, conhecimentos 

indispensáveis para a consecução do sucesso educativo e, consequentemente, responder às 

necessidades da comunidade. 

É este quadro de referência e de maturidade pedagógica que orienta todo o nosso trabalho que, 

estou certa, irá manter o rigor e a exigência da qualidade do ensino. 

 

Desejo a todos um ano letivo cheio de sucessos. 

A diretora 

Felicidade Maria Fragoso Alves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


