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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. A Escola 

 

A Escola Secundária José Régio é uma escola que existe para os seus alunos, 

funcionários e professores. É também uma escola que se preocupa em estar 

constantemente aberta ao meio envolvente, mantendo sempre, como uma das suas 

prioridades, o apoio e a informação aos encarregados de educação e à associação de 

pais. É uma instituição que reconhece o seu papel importante no concelho de Vila do 

Conde (e também no da Póvoa de Varzim) e é neste sentido que tem desenvolvido, 

principalmente nos últimos tempos, parcerias e protocolos com várias entidades, 

nomeada e naturalmente com a Câmara Municipal de Vila do Conde. 

A Escola Secundária de Vila do Conde é uma escola que tem registado um decréscimo 

no número de alunos, facto que poderá ser justificado com o aparecimento de uma outra 

escola secundária, mas também por se encontrar com instalações que apresentam (ou 

apresentavam) um elevado índice de deterioração. Paralelamente a este facto, a escola 

registou neste ano lectivo um elevado acréscimo de alunos nos cursos de educação e 

formação (CEFs) e profissionais, resultado em boa medida do trabalho efectuado pelo 

actual órgão de gestão e que contou com a colaboração de uma mão cheia de 

professores e com o empenho da psicóloga da escola. 

Actualmente, a escola conta com cerca de 231 alunos no terceiro ciclo e 500 no 

secundário, perfazendo um total de 731 alunos a frequentar o ensino regular. Nos cursos 

de educação e formação de jovens existem 137 alunos, dos quais 94 frequentam os 

cursos do tipo II e os restantes os do tipo III. Cento e quarenta e quatro alunos 

frequentam os cursos profissionais do décimo, décimo primeiro e décimo segundo anos. 

Além de registar a frequência de quinze alunos no ensino recorrente secundário, a 

escola secundária José Régio, conta com um novo desafio: o arranque de cursos de 

Educação e Formação de Adultos (cerca de vinte e oito adultos) e Unidades de 

Formação de Curta Duração (cerca de oitenta e dois inscritos). A escola conta também 

com um Centro Novas Oportunidades, o qual contam já com cerca de seiscentos e 

cinquenta adultos inscritos. 
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Ao longo dos últimos anos, a Escola Secundária José Régio tem sofrido enormes 

mudanças, não só resultado das alterações da legislação, reflectidas nos inúmeros 

decretos, decretos-lei, normativos e um exército de documentos, mas também resultado 

do empenho, criatividade, dedicação e esforço dos muitos actores que, todos os dias, 

fazem que a obra José Régio nunca se apague! 

Ao longo destes últimos anos, resultado também da experiência, do sentir dos 

batimentos de uma escola viva, a imagem da nossa escola foi sendo gradualmente 

mudada, evidenciando um acompanhar dos tempos: as instalações do Centro de 

Recursos Informáticos, as da Biblioteca e as dos bares foram radicalmente melhoradas. 

Nos últimos anos, a escola contou com uma maior e mais diversificada oferta educativa, 

um campo de jogos em relva sintética, melhores coberturas de ligação entre os 

pavilhões, melhores instalações da portaria, melhores acessos ao recinto escolar, mais e 

melhor controlo de entradas e saídas, salas de aula mais bem apetrechadas, rede 

informática melhor estruturada, mais e melhores aplicações de apoio à gestão dos 

currículos e das faltas dos alunos e à gestão administrativa. Muitas foram as mudanças 

que fizeram a história recente desta nossa escola, consolidando, dentro e fora do seu 

espaço, a imagem de uma escola preocupada e em contínua melhoria. Um outro 

exemplo desta permanente filosofia prende-se com as alterações que se registaram ao 

nível da segurança e que permitiram decididamente um outro olhar externo, mais 

confiante e seguro, sobre esta nossa escola. 

Como é evidente, a vida de uma instituição não se esgota no seu passado, nem deve 

limitar-se a respirar unicamente o oxigénio que continuará a fruir desses tempos. A vida 

de uma instituição como é a Escola deve continuar sedenta de melhoria contínua e de 

excelência, mas nunca, em momento algum, deve esquecer aqueles tempos, sob pena de 

se construir um futuro cheio de quase tudo e de quase nada, divorciado de uma 

compreensão que o presente exige! 

 

1.2. O Candidato 

 

Desde Junho de 1995 que desempenho cargos ao nível da direcção da escola, facto que 

tem contribuído para compreender e acompanhar toda a sua evolução. Entrei para este 

mundo do saber aprender, auscultar, registar, compreender, recuar, avançar e decidir 

pela mão de um professor que julgo que marcará para sempre a história desta escola. Fui 

seu colega de trabalho e com ele e toda a equipa pude começar a perceber o quão 



5/23 
Projecto de intervenção na Escola Secundária José Régio 

António Manuel da Costa Almeida 
Pela e para a escola! 

enorme e importante são os mundos deste grande mundo que dá pelo nome de Escola 

Secundária José Régio. Desde aquele ano, inicialmente como vogal, mais tarde como 

vice-presidente e nos últimos tempos como presidente, contribuí activamente para as 

diversas mudanças que se registaram ao longo dos tempos. Naqueles papéis contribuí 

para a implementação, pela primeira vez, de uma rede informática interna que 

permitisse a realização das reuniões em suporte digital. Foi uma tarefa árdua e 

complicada dada a dificuldade resultante do tipo de estrutura da escola, assente em 

pavilhões afastados entre si. Também foi nesses tempos que a escola aderiu 

voluntariamente à experimentação da aplicação de apoio aos exames nacionais (ENES), 

ainda em suporte DOS, facto que motivou o excelente empenho de funcionários dos 

serviços administrativos e que viria a ser reconhecido pela administração central. Para 

garantir toda a logística de implementação de uma aplicação da dimensão do ENES tive 

de frequentar várias reuniões de trabalho com o programador. Aliás, este contacto 

directo com o responsável pela aplicação ENES continua a ser útil nos tempos actuais, 

dado que tal tem permitido, todos os anos (e o mesmo aconteceu este ano) obter a 

primeira versão da aplicação a tempo de se puderem efectuar as inscrições para os 

exames nacionais e de escola directamente em suporte informático. Esta medida, 

implementada desde há uns anos, quando ainda nada se ouvia sobre um hipotético 

simplex, é praticamente exclusiva da nossa escola, permitindo uma evidente e 

importante redução de eventuais enganos dos alunos nas inscrições dos seus exames, 

facilitando o rápido acesso a dados estatísticos normalmente solicitados em tempo 

recorde pelos organismos centrais e reduzindo o gasto exagerado de papel, no 

preenchimento em triplicado dos impressos. 

Sem ser exaustivo, vejamos outras mudanças/medidas que contaram com a minha 

contribuição activa: 

♦ Implementação do Sistema Integrado de Gestão Escolar 

  » Controlo de entradas e saídas por cartão magnético (rádio frequência) 

  » Quiosques multimédia 

  » Redução da circulação de dinheiro no recinto escolar 

  » Compra de serviços por cartão 

  » Utilização do cartão em serviços como bar, reprografia e cantina 

♦ Criação/implementação de uma página da Internet mais dinâmica 

  » Criação de um centro de recursos, disponibilizando materiais de apoio 

  » Definição de e-mail para todos os professores e funcionários 
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  » Actualização de informação 

  » Disponibilização das classificações dos alunos 

  » Disponibilização dos horários, das vigilâncias, … 

♦ Implementação de um processo de uniformização de documentação 

  » Actas de reunião informatizadas 

  » Convocatórias 

  » Criação de documentos modelo 

♦ Diversificação da oferta educativa, nomeadamente no apoio à candidatura no 

âmbito dos cursos de educação e formação de jovens e cursos profissionais 

♦ Implementação do livro de ponto digital. 

♦ Abertura e apoio a iniciativas e à criatividade que facilitem o maior 

envolvimento dos actores educativos 

  » Semana da Europa 

  » Amigo Invisível 

  » Dia da escola 

   + Reconhecimento do mérito dos alunos nas diversas vertentes 

   + Reconhecimento do mérito de professores e funcionários 

   + Homenagem a professores e funcionários aposentados 

   + Realização de eventos 

♦ Implementação de uma rede de informação interna: Audimage 

♦ A existência de uma psicóloga, no âmbito das medidas do PRODEP/POPH, 

que garantisse o apoio aos alunos que frequentem os cursos 

profissionalizantes 

♦ A implementação de um Centro Novas Oportunidades 

♦ Participação da escola num projecto Comenius de parceira entre escolas de 

vários países europeus (Espanha, França, Alemanha, Áustria e Polónia) 

♦ … 

 

Toda a minha actuação, como membro de um órgão de gestão, não esquecendo a minha 

formação de base e a minha grande paixão de ser professor, tem sido pautada por uma 

constante actualização, visível na frequência de vários encontros promovidos por 

diversas entidades. Como membro de um Conselho Executivo tenho participado 

regularmente em reuniões com presidentes de outros órgãos de gestão de escolas dos 
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concelhos de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim, com o objectivo da partilha de 

conhecimentos e de saberes, assente na máxima que é a defesa da qualidade da escola 

pública. 
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2. O PRESENTE 

 

Nos últimos anos, a enorme quantidade de legislação e as alterações daí decorrentes, 

tem exigido um enorme esforço e adaptação de todos os membros da escola, em 

particular dos órgãos de gestão, facto que, imprimindo um constante e tremendo 

frenesim na vida da escola, impediu continuamente a implementação de momentos 

importantes para a análise e reflexão de procedimentos e atitudes, de modo a permitir 

naturais readaptações e reformulações. 

Eis alguns factos que, não sendo exaustivos, traduzem de algum modo a actual realidade 

da Escola Secundária José Régio. 

� Insucesso e abandono escolares 

 É um problema que exige o empenho de toda a comunidade escolar, cujas 

medidas de intervenção devem apostar na articulação horizontal e vertical de 

todas as entidades. Esta problemática não pode ser tratada isoladamente de 

outras questões como sendo a indisciplina, a mudança de metodologias de 

ensino e a diversificação da oferta educativa. 

� Indisciplina 

Trata-se de uma realidade que tem surgido de uma forma muito preocupante 

nos últimos anos. A resolução do problema da indisciplina deve passar, 

obrigatoriamente, pelo envolvimento de toda a comunidade educativa na 

uniformização de procedimentos que sejam aplicados por todos. 

� Áreas de excelência / maior diversidade da oferta educativa 

A definição da oferta educativa deverá ser consistente e apoiada num estudo 

sobre o grau de empregabilidade, privilegiando as áreas de excelência. 

� Centro Novas Oportunidades 

Sendo um projecto abraçado desde o primeiro momento pelo órgão de 

gestão, deve ser naturalmente continuado, garantindo o cumprimento de 

metas, de parcerias e de protocolos e do estabelecido na carta de qualidade 

da ANQ. 

� Actividades extracurriculares 

A existência de muitas actividades, cada vez em maior número, apresentadas 

pelos clubes e pelos diversos membros da comunidade educativa exige 

naturalmente uma maior e melhor articulação. 
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� Falta de recursos humanos (não docentes) 

Todos os anos o órgão de gestão depara-se com o número reduzido de 

funcionários, facto que tem exigido a uma enorme adaptação das funções de 

todos os funcionários e a reajustamento contínuo dos horários daqueles. 

� Centro de formação das escolas dos concelhos da Póvoa de Varzim e Vila do 

Conde 

O recente desaparecimento do centro de formação FACE e o surgimento de 

um centro que representa as escolas dos dois concelhos exigiu uma natural 

adaptação e reajustamento. 

� Avaliação externa 

O facto da escola se ter sujeitado a uma avaliação externa permitirá conhecer 

os pontos fracos e fortes desta organização, desencadeando, na perspectiva 

de trabalho da equipa de autoavaliação, os mecanismos que permitam 

direccionar todos os esforços para a melhoria do funcionamento da escola. 

� Avaliação interna 

Aproveitando o facto da escola se ter candidatado à avaliação externa, foi 

criada uma equipa de autoavaliação que tem como objectivo desenvolver 

procedimentos que permitam sistematizar a avaliação interna. 

� Aplicações de apoio à gestão curricular e administrativa 

A existência de aplicações que permitem optimizar os recursos materiais e 

humanos, agilizam as funções de diversos actores e facilitam a consulta, 

tratamento e divulgação de dados. A existência de uma equipa de estatística 

propociona uma melhor e maior articulação entre os diversos sectores da 

escola. 

� Página da Escola na Internet 

Uma página cada vez mais dinâmica permite consolidar a imagem de uma 

escola em movimento, moderna e preparada para os novos desafios e 

oportunidades. A existência de um centro de recursos cada vez mais actual 

contribui decididamente para o importante papel de divulgação e apoio que 

deve ser aquele espaço. 

� Gabinete de Psicologia 

Tendo sido desde há muito uma reivindicação do órgão de gestão, 

colmatada, ano a ano, pela contratação de uma psicóloga ao abrigo das 



10/23 
Projecto de intervenção na Escola Secundária José Régio 

António Manuel da Costa Almeida 
Pela e para a escola! 

medidas que financiam os cursos profissionalizantes, a existência de um 

contrato de um psicólogo permitirá a definição a médio prazo de estratégias 

que possam contribuir para a redução dos níveis de insucesso e abandono 

escolares. Permitirá também desenvolver um trabalho que apoie o 

estabelecimento de uma oferta educativa mais consistente e que tenha em 

conta as áreas de excelência. 

� Modernização das escolas secundárias 

Este é um momento muito importante e decisivo na história da escola, dado 

que, fazendo parte do primeiro grupo de escolas abrangido pelo programa de 

modernização do Ministério da Educação, poderá em breve contar com 

instalações de excelente qualidade, contribuindo para a melhoria das 

condições de trabalho dos nossos alunos, funcionários e professores. 
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3. O FUTURO 

 DESAFIOS 

 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

3.1. Compreender o passado, interiorizar o presente e preparar o futuro 

 

Estabelecido o retrato actual da Escola Secundária José Régio, é importante reconhecer 

que, mesmo ciente da possibilidade de existirem algumas contrariedades e dificuldades, 

a Comunidade Escolar poderá com naturalidade encarar com optimismo o futuro. A 

conjectura actual de enorme mudança em várias áreas fundamentais do Ensino em 

Portugal, exige um cuidado acrescido, alicerçado numa continuidade que garanta, como 

deve ser obrigatório numa organização que viva dos e para os seus actores, a 

implementação gradual de novos procedimentos, novas estratégias e novos mecanismos, 

minimizando deste modo todo o tipo de rupturas, ou pelo menos, as consequências 

eventualmente negativas daí decorrentes. Os próximos quatro anos devem pois garantir 

de uma forma perfeitamente sustentável a continuidade dos inúmeros projectos que se 

encontram em funcionamento e, naturalmente, a implementação de todo o tipo de outros 

projectos que contribuam claramente para se atingirem os objectivos máximos de uma 

instituição como é a escola, os quais devem passar obrigatoriamente pela redução dos 

níveis de insucesso e abandono escolares e a contínua dignificação da imagem da escola 

e de todos os seus actores. 

 

3.2. Dos pontos fracos aos desafios para a construção de um futuro sustentável 

 

Considerando a fotografia actual da escola, os projectos em desenvolvimento e aqueles 

que se encontram em vias de serem implementados, os pontos fracos e os pontos fortes, 

os recursos físicos e a sua massa crítica – os seus actores, apresenta-se de seguida o 

plano de intervenção, apoiado, numa filosofia de uma melhor e mais forte 

interiorização, em eixos que se considera suficientemente importantes para que a Escola 

continue a sua viagem em direcção à Excelência. 
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A – Pedagógico 

 

A razão de existir a Escola: os seus alunos 

 

Insucesso e Abandono Escolares 

Indisciplina 

Segurança 

 

 

Considerando que são vectores de extrema importância, não podem ser tratados de uma 

forma isolada, sob pena de qualquer estratégia que venha a ser definida e que não 

assuma este princípio, ter apenas um efeito paliativo, não contribuindo de uma forma 

cabal para a redução dos verdadeiros problemas.  

Intervir nesta área exige que se dê continuidade à diversificação da oferta educativa, 

desenhando por outro lado a imagem de uma escola caracterizada por uma aposta sólida 

e consistente em determinadas áreas de excelência, por outro em criar oportunidades 

sustentadas a alunos em risco de abandono escolar. Esta postura, já de algum modo 

evidenciada nos últimos anos, deverá com clareza desenhar o retrato de uma escola 

inclusiva, decidida a combater estes importantes problemas. Tal como tem vindo a ser 

efectuado ao longo dos últimos tempos, um trabalho destes, que não se esgota num ciclo 

de um ou dois anos lectivos, exigirá uma estreita articulação entre a Psicóloga da escola, 

os Directores de Turma, a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, a Escola 

Segura, a Segurança Social, o Centro de Saúde, o Instituto de Reinserção Social, as 

restantes escolas do concelho (e mesmo do concelho da Póvoa de Varzim) e as Juntas 

de Freguesia, nunca esquecendo a colaboração sempre presente da Autarquia. Uma 

intervenção a este nível terá de garantir e apoiar momentos de trabalho, de partilha de 

conhecimentos e de tomada de decisão onde todos estes intervenientes terão de ter, 

como tem sido até ao presente, um enorme e importante papel. Também não pode ser 

descurada a extrema importância que resultará da colaboração dos Encarregados de 

Educação e, evidentemente, da Associação de Pais na análise de todas estas questões e, 

naturalmente, na apresentação de estratégias. 

 

Por outro lado, é também fundamental desenhar de uma forma coerente uma rede de 

partilha de saberes, problemas e de estratégias, onde possam ser estabelecidas ou 
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consolidadas parcerias, nomeadamente com as instituições atrás referidas. Devemos 

salientar que algumas destas parcerias já se encontram, desde há uns tempos, 

estabelecidas, ainda que algumas de uma forma informal. 

 

Por outro lado, é fundamental continuar a desenvolver de uma forma contínua e 

sistemática o projecto de Tutoria iniciado no ano lectivo anterior e que conta desde o 

princípio com a colaboração da Direcção Regional da Educação do Norte e que prevê, 

numa das suas etapas, o desenvolvimento de acções de formação aos professores 

envolvidos e encarregados de educação. Saliente-se que este projecto resulta da 

aprovação de uma candidatura, no âmbito das iniciativas da Fundação Calouste 

Gulbenkian, cuja aplicação acontecerá de uma forma efectiva no próximo ano lectivo. 

Pretende-se também instituir a figura de aluno tutor, de forma a contribuir para uma 

mais estreita ligação entre pares, favorecendo a partilha de saberes e um maior sentido 

de responsabilidade para com os outros. 

 

Com o objectivo de se definir uma oferta educativa que, como já foi dito, deverá erguer-

se em pilares estruturados nas áreas de excelência, mas também ter verdadeiramente em 

conta o mercado de trabalho e os índices de empregabilidade previstos no final de um 

ciclo, constituir-se-á, à semelhança do último ano lectivo e com a mais-valia de se 

conhecerem dificuldades, deficiências e mesmo contrariedades de uma experiência 

muito importante, uma equipa de trabalho da qual fará parte obrigatoriamente a 

Psicóloga da escola. Será também uma equipa que, em conjunto com outros sectores, 

nomeadamente com os Directores dos cursos profissionalizantes e de Professores 

acompanhantes de estágio, analisará e divulgará o percurso dos nossos alunos após o 

término do terceiro ciclo ou do secundário. 

 

Para combater os níveis de insucesso escolar é também importante dinamizar com mais 

afinco espaços que poderão ir muito além das vulgares salas de estudo ou ainda o apoio 

disciplinar. Tendo também por base a experiência já iniciada no final do ano lectivo 

anterior, considera-se existir um enorme potencial na utilização da página da internet 

para o desenvolvimento de um espaço virtual que contribua para a prestação de apoio 

aos alunos, em algumas disciplinas. 
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Nesta linha do pensamento, será criado o centro de apoio ao aluno que será uma espécie 

de gabinete de informação sobre vertentes como a legislação curricular e as saídas 

profissionais. 

 

No campo da segurança, que conforme se disse atrás não pode nem deve ser tratada 

isoladamente dos outros vectores, a Direcção deverá, como tem sido o pautar da 

actuação dos órgãos executivos, consolidar a articulação e colaboração com instituições 

como por exemplo a Autarquia e a Escola Segura. 

 

Com o objectivo de auscultar a população discente, permitindo deste modo, entre outras 

valências, a partilha de vivências e a recolha de sugestões, considera-se importante 

estabelecer o funcionamento de reuniões periódicas de Assembleias constituídas por 

representantes da Associação de Estudantes, de alunos do 3º ciclo, secundário e EFA. 

Com estas reuniões pretende-se também desenvolver o espírito de cidadania dos alunos, 

possibilitando de uma forma visível uma sustentada participação na edificação da 

imagem de uma escola de e para todos e consequentemente, uma importante 

colaboração para o funcionamento da instituição. 

 

A Direcção terá também um papel muito importante em incentivar uma maior 

participação dos Pais e Encarregados de Educação na vida da escola. 

 

Por tudo o que já foi referido a este nível, parece evidente a necessidade da 

reformulação do Projecto Educativo da escola não esquecendo a importância que estes 

vectores têm na vida desta instituição. 

 

 

Ocupação de espaços não curriculares 

Escola Paralela 

 

Neste importante eixo da vida da escola, a Direcção deverá de uma forma clara 

continuar a apoiar e incentivar os projectos desenvolvidos pelos diferentes sectores, em 

particular pelos diversos clubes. É muito importante que os objectivos dos clubes 

estejam em sintonia com o Projecto Educativo da escola, desenvolvendo projectos que 

tenham em conta a formação global do aluno, extravasando os conteúdos programáticos 



15/23 
Projecto de intervenção na Escola Secundária José Régio 

António Manuel da Costa Almeida 
Pela e para a escola! 

plasmados nos currículos. É também fundamental que no final de cada ano lectivo seja 

analisado e avaliado o trabalho de cada clube, de cada projecto, podendo deste modo 

reformular ou mesmo estabelecer novas estratégias e metodologias. Esta avaliação 

deverá fazer parte de um trabalho bem mais abrangente da equipa de autoavaliação. 

 

Na linha do pensamento definida atrás, a Direcção deve continuar a apoiar de uma 

forma clara e activa projectos como, por exemplo, o Moodle, Plano Nacional da Leitura 

e Plano Acção para a Matemática. 

 

Não pode, de algum modo, ser esquecida toda a dinâmica da equipa que dirige a 

Biblioteca Escolar, que deverá ser, tal como tem sido ao longo dos últimos anos, 

totalmente apoiada pela Direcção da escola. 

 

É também importante repensar toda a filosofia que deverá nortear a elaboração do jornal 

escolar JR. A actividade do JR deverá passar por uma articulação mais estreita com a 

disciplina de Área de Projecto, de modo a possibilitar um maior envolvimento e 

consequentemente a publicação de mais números por cada ano lectivo. 

 

Aproveitando a experiência vivida nos últimos anos com as aulas de acompanhamento e 

os resultados do trabalho da equipa de autoavaliação, considera-se, à semelhança de 

outras experiências conhecidas em outros países, aquando de visitas no âmbito do 

projecto de parceria Comenius, ser importante dotar a escola de um espaço de 

dimensões generosas que, contendo material informático, jogos didácticos e outros 

materiais que venham a ser sugeridos pelos departamentos, possa contribuir para que 

aqueles espaços sejam momentos mais produtivos e que contribuam para a verdadeira 

formação integral de cada aluno. Está-se de certo modo a falar de um centro de apoio 

global, onde o(s) professor(es) serão como que gestores daquele espaço. Considerando o 

actual local onde nos próximos meses funcionará provisoriamente a sala do corpo 

docente, julga-se que do ponto de vista físico estarão reunidas as condições para a 

implementação de um espaço como aquele que é referido atrás. 

 

Um outro recurso a ter em conta, produto da intervenção a que a escola está ser sujeita, 

é o auditório que propiciará um espaço onde para além de projectos de fundo, tais como 

por exemplo, a criação de um grupo de teatro, de uma tuna, de um grupo coral e/ou de 
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um cineclube, poderá ainda albergar actividades mais esporádicas, nomeadamente a 

projecção de documentários, palestras, seminários, encontros e debates. 

 

A Direcção, num espírito de preservar uma arte que é ex-líbris da cidade de Vila do 

Conde e um verdadeiro património da escola, desenvolverá todos os esforços, conforme 

já tem vindo a ser feito pelo órgão de gestão, em conjunto com a Autarquia e a Direcção 

Regional de Educação do Norte, para tornar a existência da Escola de Rendas numa 

certeza permanente. Deste modo, garantirá que os projectos desenvolvidos na Escola de 

Rendas possam ser pensados a longo prazo. 

 

Cativar outros alunos 

 

No sentido de inverter as estatísticas que têm caracterizado, nos últimos anos, os dados 

sobre a população discente dos cursos do ensino regular do secundário, é necessário 

cativar esses alunos aproveitando o facto de a escola ter melhores e mais modernas 

instalações, mais qualidade de ensino e maior empenho de todos os professores em 

paralelo com a garantia de mais sucesso educativo. 

 

B – Recursos Humanos 

 

Um projecto como aquele que se apresenta irá naturalmente assentar sobre aquilo que 

tem sido a máxima de todos os Órgãos Executivos por onde passei. Com efeito, 

continuar-se-á a privilegiar a proximidade entre Direcção, Professores, Funcionários e 

Encarregados de Educação. Continuar-se-á a apostar numa Direcção de “porta aberta”, 

capaz de estimular um maior e melhor relacionamento e envolvimento de todos os 

actores. A actuação da Direcção pautar-se-á, como tem sido até agora, por edificar 

aquilo que sentidamente se aposta: a existência de uma verdadeira família da José 

Régio. 

A actuação da Direcção irá incentivar e estimular a formação de todos os membros 

desta comunidade, apoiando, como é seu dever, todas as propostas coerentes e viáveis 

que lhe sejam apresentadas, apostando desse modo numa cultura de exigência de todos 

os seus intervenientes/actores. 
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Considera-se também fundamental que seja estimulada uma maior funcionalidade das 

estruturas internas, facilitando, entre outros factores, um maior envolvimento da 

comunidade escolar na vida da escola. 

 

Com o objectivo de permitir um maior envolvimento da comunidade escolar na vida da 

sua escola, a Direcção publicará periodicamente um boletim informativo. 

 

C – Processos 

 

Considera-se imprescindível continuar a construir um manual de procedimentos para 

todos os sectores que contribuem para a vida da Escola. À semelhança do manual de 

procedimentos que já existe para todo o serviço de exames, é crucial desenvolver outros 

manuais que tenham em linha de conta outras áreas. Naturalmente, qualquer um destes 

manuais deverá ser uma espécie de “livro aberto”, capaz de permitir alterações que 

resultem de factos experienciados ou da aplicação da legislação. A existência de um 

dossier que contemple manuais de actuação ao nível de cada um dos sectores da escola, 

permitirá uma melhor compreensão e envolvimento de todos os actores relativamente às 

funções inerentes a cada sector. Por outro lado, um dossier como aquele que se está a 

preconizar facilitará a possibilidade do envolvimento de todos na eventual tomada de 

decisões perante situações que possam afastar-se da normalidade, exigindo assim aquilo 

a que muitas vezes se chama de plano B. Na realidade, um documento deste tipo 

permitirá definir as actuações consideradas fundamentais para a resolução de uma 

qualquer situação. Por exemplo, a existência de uma greve poderá implicar o seguinte 

cronograma de acções: 

1. Informar e preparar a Escola Segura 

2. Comunicar à DREN 

a. Número de professores que se encontra a faltar; 

b. Número de funcionários que se encontra a faltar 

3. Tomada de decisão perante a adesão 

a. Total 

i. Fechar a escola 

b. Parcial 

i. Até x funcionários/professores 

1. Funciona pavilhão A 
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ii. Menos de y funcionários 

1. …. 

 

Um cronograma deste género permitirá por exemplo estabelecer uma espécie de plano 

de contingência perante determinadas situações. 

 

Considera-se também importante dar continuidade, agora de uma forma mais 

sistemática, a acções de controlo interno, permitindo desse modo a efectiva 

interiorização do sentido de responsabilidade ao nível de todos os sectores. Estas 

acções, que já foram implementadas ainda que de uma forma pouco consistente, 

permitirão a detecção de eventuais falhas e, acima de tudo, desenvolver um mecanismo 

de correcção absolutamente fundamental para o funcionamento de uma organização 

com a dimensão da nossa escola. 

 

Para dar resposta às necessidades inerentes a uma instituição em contínua e profunda 

mudança, considera-se fundamental apostar na criação e consolidação de equipas de 

trabalho (termos, disciplinar, exames, entre outras), onde não seja descurada, no final de 

cada ano lectivo, a sua avaliação, a qual não poderá omitir uma análise cuidada aos 

resultados atingidos pelas equipas. 

 

A Direcção da escola deverá prestar uma atenção e apoio especial à Equipa de 

autoavaliação, não apenas por ter sido criada no ano lectivo corrente e, portanto, se 

encontrar a dar os primeiros passos, mas porque o trabalho a ser desenvolvido por esta 

equipa ser absolutamente fundamental para abraçar novos desafios, que passarão pela 

implementação de estratégias de melhoria e pela monitorização dos resultados. O 

trabalho da Equipa de autoavaliação permitirá identificar importantes elementos, como 

por exemplo, os pontos fortes e os pontos fracos, as expectativas dos Encarregados de 

Educação, o grau de satisfação de todos os actores e as linhas de actuação futura, tendo 

em vista o princípio de Excelência. O trabalho da Equipa de autoavaliação deverá 

fomentar de uma forma evidente a auscultação efectiva de todos os actores e, 

consequentemente, um maior envolvimento. 
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A aposta da Direcção incidirá, a este nível, na uniformização de critérios, na 

normalização de processo e documentos, na sistematização de procedimentos e na 

criação de hábitos de análise, reflexão e actuação. 

 

Numa filosofia já abraçada desde há uns anos pelos Conselhos Executivos dos 

concelhos de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim, esta Direcção continuará apostada 

no reforço de uma maior partilha de vivências, informações e saberes entre as Direcções 

das escolas daqueles concelhos, colaborando, como tem acontecido nos últimos anos, na 

dinamização de encontros/reuniões. Dentro desta mesma filosofia, a Direcção 

empenhar-se-á, com as Direcções das restantes escolas do concelho de Vila do Conde, 

na criação de uma Base de Dados que permita a comparação de dados entre as escolas e, 

de algum modo, acompanhar o percurso académico e profissional de cada aluno. 

 

D – Recursos Financeiros 

 

No âmbito deste importante eixo, considera-se fundamental a implementação de 

mecanismos de controlo que permitam de uma forma expedita e transparente conhecer e 

perceber os gastos por sectores. Um conhecimento a este nível permitirá a redução de 

gastos supérfluos, direccionando assim mais verbas para a aquisição de material 

didáctico pedagógico. Garantindo acima de tudo o interesse pedagógico, a Direcção 

deverá estimular a candidatura a projectos financiados, de forma a conseguir a obtenção 

de verbas que permitam a aquisição de material. Neste sentido, esta Direcção empenhar-

se-á em estimular a capacidade de empreendedorismo e inovação, a capacidade de criar 

projectos e a possibilidade dos Departamentos tomarem iniciativas que contribuam para 

a angariação de receitas. 

Salvaguardadas as condições que poderão surgir após a conclusão das obras, a Direcção 

deverá continuar a alugar instalações de forma a colmatar eventuais dificuldades 

financeiras, facilitando assim a compra de material didáctico. 

 

Com o objectivo de reduzir o trabalho que os Serviços de Administração Escolar têm de 

desenvolver, para dar cumprimento à execução física associada aos cursos 

profissionalizantes, encontra-se presentemente em estudo um projecto que permita 

estabelecer um protocolo com uma empresa de modo a facilitar o trabalho a esse nível e 

permitir direccionar todos os esforços dos professores e Direcção da escola para a 
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questão pedagógica desses cursos. Os custos inerentes a um eventual protocolo 

encontram-se elegíveis ao nível da candidatura financeira. Este projecto será, como é 

óbvio, motivo de análise e aprovação em Conselho Administrativo. 

 

Pretende-se também, dentro das limitações que sejam ditadas pela legislação em vigor, 

incrementar uma maior autonomia administrativa e financeira, possibilitando uma 

melhor gestão do orçamento. 

 

E – Centro Novas Oportunidades 

 

Sendo um projecto abraçado desde o primeiro minuto pelo órgão de Gestão, é fácil de 

perceber a profunda sintonia de pontos de vista que caracteriza a relação entre a 

coordenação e a direcção do CNO. Trata-se de um projecto que exigiu a elaboração das 

respectivas candidaturas pedagógica e financeira e de outras candidaturas associadas aos 

Cursos de Educação e Formação de adultos e às Unidades de Formação de Curta 

Duração. Refira-se que durante os próximos tempos decorrerá a fase das candidaturas 

pedagógica e financeira para depois de Dezembro de 2009. Saliente-se ainda a 

quantidade de reuniões, seminários e Workshops que têm sido frequentadas pelos 

membros da equipa CNO, incluindo o Director e a sua Coordenadora. Nesta mesma 

perspectiva, todos actuais membros da equipa CNO, Director, Coordenadora, Técnica 

de Diagnóstico e Encaminhamento, Profissionais de RVCC e Formadores tiveram de 

frequentar com aproveitamento a formação exigida pela Agência Nacional para a 

Qualificação. 

A Direcção terá de se comprometer, como tem sido ao longo deste ano lectivo, 

claramente com os princípios subjacentes a toda a filosofia de um CNO, garantindo a 

continuação de uma colaboração estreita, leal e transparente. É também fundamental 

que este mesmo apoio assente não só no cumprimento das metas estabelecidas para o 

Centro, mas também tenha em conta os objectivos preconizados na carta de qualidade 

da ANQ. Será também importante referir que, fruto de um excelente trabalho 

desenvolvido por toda a equipa do CNO, tudo indica que serão cumpridas as metas 

estabelecidas até final de 2009. 

Continuar a estabelecer protocolos e parcerias com as Associações, Instituições e 

Empresas da Comunidade Educativa será um dos objectivos a ser abraçado pela 

Direcção da Escola. Do mesmo modo, a Direcção da Escola procederá, no âmbito da 
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filosofia subjacente ao projecto das Novas Oportunidades, a levantamentos de 

necessidades de Qualificação da população adulta do meio envolvente. Outro objectivo 

fundamental que não pode ser esquecido e que também faz parte do programa de acção 

desta Direcção será a criação de Oferta Formativa alicerçada no diagnóstico social e na 

Carta Educativa do Concelho. Tal como é preconizado na Carta de Qualidade da ANQ, 

a Direcção empenhar-se-á activamente na promoção de um Encontro anual de Centro 

Novas Oportunidades. 

 

F – Modernização das Escolas Secundárias 

 

Como é do conhecimento de todos, a Escola Secundária José Régio é uma das 24 

escolas que se encontram, actualmente, abrangidas pelo programa de intervenção no 

âmbito da modernização. Deve-se salientar a importância vital que tem resultado da 

enorme partilha de conhecimentos, sugestões e preocupações que tem existido entre o 

Conselho Executivo e todos os responsáveis pelo programa, nomeadamente a Parque 

Escolar. Desde Agosto de 2008 que têm sido muitas as reuniões em que são 

estabelecidas linhas de acção a ter em conta nos meses seguintes. Desde o primeiro 

minuto que o actual Órgão de Gestão não se tem coibido de, mesmo perigando a vida 

familiar dos seus elementos, assumir a responsabilidade por minimizar todos os 

eventuais efeitos negativos de uma escola em obras e garantir de uma forma mais ou 

menos serena os processos associados às fases de transição. 

Assim, a Direcção deve garantir o cumprimento integral do estabelecido nas reuniões 

com os responsáveis do projecto e assegurar a plena continuidade, sem sobressaltos nem 

percalços, de todo um projecto, também ele abraçado desde o primeiro momento. 

 

G – Clima organizacional 

 

Tal como já foi referido atrás, a Direcção deverá pautar a sua actuação numa plena 

abertura a todos os actores deste mundo que é a Escola José Régio. 

O Clima da escola deverá estar alicerçado no total respeito de todos, no direito à 

diferença, na valorização da diversidade, no envolvimento e partilha de todos e no 

fortalecimento de parcerias (Autarquia, Escola Profissional, Escola Superior, Santa Casa 

da Misericórdia, Centros Novas Oportunidades e outros). 
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O Clima da nossa “casa” deverá garantir e consolidar a abertura ao meio. Deverá 

estimular o gosto por novos desafios, afastando os normais medos subjacentes às 

mudanças, apoiando claramente a criatividade de cada um. 

O Clima da José Régio deverá pensar o Futuro, aprendendo com os erros do passado e 

do presente. 

O Clima desta escola deverá valorizar o empenho e o profissionalismo, premiando o 

mérito e dignificando a imagem de todos os seus actores. 

O Clima desta escola deverá apostar na defesa de todos os valores fundamentais! 

 

A Escola, tal como tem sido seu apanágio, tem de acompanhar a evolução dos tempos, 

aproveitar o grande momento que resulta da intervenção a que está a ser sujeita, 

estabelecer verdadeiras vias de comunicação, aproveitar a experiência de tempos, dos 

quais ainda sentimos um ligeiro sussurrar! 

 

A Direcção da Escola Secundária José Régio deverá com toda a naturalidade garantir 

que os princípios enunciados atrás sejam efectivamente defendidos, apoiando iniciativas 

que facilitem, estimulem e consolidem o envolvimento, a partilha e a integração de 

todos os seus membros, garantindo deste modo que o dossier de vida da nossa Régio 

seja um somatório de vivências de todos estes actores, nunca limitado no espaço nem no 

tempo. É neste sentido que continuarão a ser apoiadas iniciativas como o amigo 

invisível, a ceia de Natal, a semana da Europa, o dia da escola e todas aquelas de 

excelente qualidade que têm sido dinamizadas pelos clubes (Semana do ambiente, Mês 

da saúde, Feira dos minerais, Feira do Livro, Feira das profissões, etc). 

 

A Direcção deverá continuar a contribuir para que cada vez mais se fale com muito 

orgulho da nossa família… 

 

Da família da José Régio! 
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4. PROGRAMAÇÃO DAS ACTIVIDADES 

 

ANO LECTIVO 

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 ACTIVIDADES 

1P 2P 3P 1P 2P 3P 1P 2P 3P 1P 2P 3P 
            

            Diversificação da Oferta 
Educativa / Equipa de Trabalho 

            

            

            Áreas de Excelência 
            

            

            Parcerias / Protocolos 
            

            

            Tutorias (Projecto Gulbenkian) 
            

            

            Aluno Tutor 
            

            

            Centro apoio Aluno 
            

            

            Assembleia de Alunos 
            

            

            Projectos (estimular, apoiar,…) 
            

            

            Área Projecto / Jornal JR 
            

            

            Sala de apoio global 
            

            

            Boletim Informativo 
            

            

            Manual de procedimentos 
            

            

            Controlo interno 
            

            

            Equipas de Trabalho 
            

            

            Equipa de autoavaliação 
            

            

            Reuniões com Direcções 
            

            

            Execução física dos cursos 
profissionalizantes 

            

            

            Centro Novas Oportunidades 
            

            

            Auditório 
            

            

            Escola de Rendas 
            

             

 

 Vila do Conde, 17 de Abril de 2009 

 


