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1 - Introdução

Um Plano Estratégico encerra em si uma visão, pelo menos a médio prazo, sobre o

conjunto de caminhos a seguir para atingir um fim.

No nosso caso, será forçosamente um fim de âmbito abrangente, nas diferentes

dimensões do que é um agrupamento pois é nossa convicção que qualquer plano

estratégico que não contemple a globalidade, corre sérios riscos de falhar ou de ficar

aquém do esperado.

Assim, um Plano Estratégico não deverá limitar-se a elencar um conjunto de medidas

desintegradas e avulsas. Desfilar um conjunto de medidas sejam elas em torno da

articulação vertical, do comportamento dos alunos, dos documentos estruturantes, da

relação com os pais, da supervisão ou do clima de escola, entre muitos outros, de

forma parcelar, sem uma visão holística do agrupamento, em nosso entender, não é

um plano que sirva da melhor forma o interesse do agrupamento.

O levantamento e o desenvolvimento dessas medidas deverá ser feito a nível geral e

cada solução/medida encontrada deverá ser uma parcela da estratégia global,

concebida à luz de um conjunto de sinergias que se acionem para o fim e para as

metas estabelecidas.

Na especialidade, essas medidas deverão constar no Plano de Melhoria, documento

esse vocacionado para explanar o conjunto de medidas

2 – O Plano de Melhoria

O Plano de Melhoria traçado decorreu da presença da Equipa Multidisciplinar da IGEC

e do conjunto de insuficiências sinalizadas previamente, bem como da massa crítica

da comunidade escolar, plano esse que se enquadra numa estratégia global que tem

por finalidade o cumprimento da visão e da missão traçados, designadamente, que o

agrupamento seja uma referência no ensino público e que preste um bom serviço

educativo na perspetiva da humanização, conhecimento integral e boa cidadania numa

relação equilibrada com a natureza, tudo isto estabelecido num perfil desejável para o

aluno finalista do Agrupamento de Santa Catarina.

Desta forma, o Plano de Melhoria abarca de forma mais específica o conjunto de

ações concertadas de correção e ajustamento dos problemas e dificuldades que foram

sendo detetados. Em comparação, o Plano Estratégico integra além de outras

iniciativas e ações de médio prazo, a criação de condições motivacionais e de

identificação do pessoal docente e não docente com o Projeto Educativo e a dotação



de competências através do cumprimento de um plano de formação, numa lógica de

plenitude em que os fatores se potenciam uns aos outros.

3 – Que estratégia?

• Em primeiro lugar, no seguimento do compromisso que esta direção assumiu desde

a fase de candidatura do atual diretor do Agrupamento, pretende-se dar continuidade à

consolidação de uma gestão de proximidade e de valorização do trabalho e do papel

de professores, pessoal não docente e alunos;

• Da mesma forma, a valorização do envolvimento das famílias e a abertura da escola

à comunidade envolvente, não se fechando no seu projeto educativo, designadamente

em situações em que Instituições de Utilidade Pública, ou outras que incorporem

projetos de cidadania relevantes, sejam eles de natureza cultural, desportiva, artística

ou de outra ordem, nos solicitem essa disponibilidade, à qual procuraremos dar

resposta com os nossos meios, nomeadamente através da afetação de recursos

humanos e da facilitação de acesso aos espaços escolares;

• A criação de dinâmicas de envolvimento e aproximação de todos quantos se

movimentam e vivem o dia-a-dia do agrupamento, em contexto curricular ou,

principalmente, fora dele, seja em atividades entre pares, seja em ações que juntem

professores com alunos, pessoal docente e não docente, professores com famílias,

etc.;

• Cumprimento do Plano de Melhoria como fator determinante de credibilidade, de

alcance das metas e de aproximação aos critérios de qualidade desejáveis, plasmados

na visão e missão preconizados para este agrupamento;

• Na mesma linha de atuação, cumprimento de um plano de formação que crie

condições de um bom cumprimento das medidas delineadas no Plano de Melhoria;

• Incremento de uma relação de abertura e proximidade entre diretor, alunos e

encarregados de educação, com a realização de reuniões periódicas com os

delegados de turma, associação de estudantes, representantes dos encarregados de

educação e associações de pais;



. • O aprofundamento do regime de tutorias, em boa hora enfatizado na legislação

emanada para o próximo ano letivo;

• Por fim, a valorização e enriquecimento dos espaços escolares, nomeadamente das

zonas de recreação através da colocação de equipamentos didáticos e do aumento

dos espaços cobertos disponíveis;

Estes são os pontos essenciais da nossa estratégia para 2016/2018, a qual é parte do

desenho do mandato da atual equipa diretiva que expira as suas funções em

2018/2019.

Acresce apenas que, este plano estratégico foi desenhado com a certeza de que os

recursos humanos existentes estão à altura deste desígnio, quer pelas suas

competências profissionais quer pelas suas qualidades pessoais e brio profissional.

O trabalho preparatório e a forma participada como a comunidade escolar se envolveu

na conceção e revisão dos documentos estruturantes e na análise crítica das versões

iniciais apresentadas, quer do Plano de Melhoria, quer do Plano Estratégico,

associados ao trabalho de monitorização previsto, são como que garantias de sucesso

ou pelo menos indicadores da vontade e determinação com que esta equipa deseja

alcançar os resultados, sejam eles os específicos traduzidos em metas, sejam eles os

gerais, traduzidos na forma como a comunidade escolar incorpora e (re)conhece o seu

papel na valorização e melhoria do serviço prestado.
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