
 

Conselho Geral 

Procedimento concursal para provimento do lugar de diretor(a) do Agrupamento de Escolas de Vagos 

(mandato 2021/2025), pelo aviso de abertura nº. 4631/2021, publicado no Diário da República de 15 de 

Março de 2021, página 51, parte C  

COMISSÃO: Paulo Branco (presidente); Carlos Caramelo, Elizabete Ferreira; Margarida Toito; Pedro 

Bento e Sara Andrade 

Descrição do procedimento e calendarização 

1-Aprovação do Regulamento em reunião do Conselho Geral de 16 de dezembro de 2020 e designação 

da comissão de acompanhamento do processo concursal, conforme a respetiva ata. 

2-Divulgação 

a) Publicação no DR de 15 de março de 2021 (parte C, pág. 51) 

b) Publicação de anúncio no Jornal de Notícias de 16 de março de 2021 

c) Publicação na página eletrónica da DGAE, em 16 de março de 2021 

d) Publicação na página eletrónica do agrupamento de Escolas de Vagos, em 15/março 

e) Afixação de aviso nas salas de professores da ESV e da EBV 

f) Enviado aviso por correio eletrónico a todos os docentes do AEV 

3-Candidaturas recebidas 

a) HUGO PEDRO DA SILVA MARTINHO 

4-Verificação das candidaturas 

a) A candidatura apresentada foi considerada válida preenchendo os requisitos legais (capacitação 

para funções e tempo de serviço docente) e estando instruída com todos os documentos 

(requerimento, CV, Cartão de Cidadão, declaração da Escola de origem, certificados de 

habilitações, certificados de formação e projeto de intervenção 

5 – Comunicação 

a) Divulgação na página eletrónica do AEV da listagem de candidaturas, em 6 de abril de 2021 

b) Comunicação ao candidato, em 6 de abril de 2021, por correio eletrónico e convocação para 

entrevista a 7 de abril 

6-Apreciação da candidatura  

a) Elaboração de um relatório referente ao Artº. 5º do Regulamento Concursal- nºs. 8ª) 

Curriculum Vitae e 8b) Análise do projeto de intervenção no Agrupamento de Escolas de 

Vagos 

b) Deliberação sobre a marcação da entrevista ao candidato 

7-Entrevista – 7 de abril – 4ª feira-17 horas 

a) Realização da entrevista  

b) Elaboração do relatório final 



8 – Reunião do Conselho Geral – Plenário a 21 de abril (4f) – 18:30 Horas 

9 – Comunicação à DGAE, para homologação (23 de abril) 

a) Comunicação à comunidade educativa (página eletrónica do AEV, comunicação aos docentes 

do AEV e comunicação social local) 

10 – Homologação pela DGAE– até 7 de Maio 

11-Tomada de posse do Diretor perante o Conselho Geral – entre 7 de Maio e 7 de Junho de 2021 

12 – Tomada de posse do Subdiretor e Adjuntos do Diretor – entre 7 de junho e 7 de julho de 2021 

 

Relatório de apreciação de candidatura de HUGO PEDRO DA SILVA MARTINHO 

 
Habilitações 
Académicas 

Licenciatura em Educação Física pelo Instituto Superior da Maia (15 valores) 
Pós Graduação em Administração e Planeamento da Educação, pela Universidade 
Portucalense, Porto 
Curso de Especialização em Inspeção e Avaliação das Organizações Educativas, pelo 
Instituto Superior Bissaya Barreto, Coimbra, com 17 valores (305 Horas) 

Situação 
Profissional 

Professor do Quadro da Escola Secundária D: Dinis, Coimbra, Grupo 620, 3º escalão 
7247 dias de tempo de serviço, em 31/8/2020 
Início de funções docentes em 2000-2001, como Professor Estagiário 

Experiência 
em cargos 

pedagógicos 
e de gestão 

de topo 

4018 dias de tempo de serviço como diretor, em 31/8/2020 
Diretor/Presidente da CAP do AEV, Presidente do Conselho Pedagógico e Presidente 
do Conselho Administrativo - desde Julho de 2012 
Diretor da Escola Secundária de Vagos , Presidente do Conselho Pedagógico e 
Presidente do Conselho Administrativo – 2009/2012 
Vice-Presidente -Conselho Executivo da Escola Secundária de Trancoso (2006/2009) -  

 
 

Percurso 
Profissional 

2000-2001 – EB 2,3 de Lavra 
2001-2002 – EB 2,3 do Sabugal 
2002-2003 – Escola Secundária de Vilar Formoso 
2003-2004 – Escola Secundária de Mangualde 
2004-2005 – Escola Secundária de Mortágua 
2005-2006 – Escola Secundária de Oliveira do Hospital 
2006-2009 – Escola Secundária de Trancoso 
2009-2021 – Agrupamento de Escolas de Vagos - 

Cargos de 
gestão 

intermédia 

Diretor de turma 
Desporto Escolar 
Lecionação da disciplina curricular de Educação Física  
Professor responsável por grupo-equipa de Desporto Escolar 

 
 
 
 
 
Atividades 

de 
Formação 
Contínua 

Frequência dos seguintes cursos: 
Líderes Pedagógicos num processo de autonomia e flexibilidade curricular (25H) 
Escolas, o desafio da colaboração (6H) 
Gestão da mudança: desafios e oportunidades para a transformação das escolas-6H 
Aplicação Escola-360-sistema integrado de gestão (25H) 
Projeto de Autonomia e flexibilidade curricular2017 (1 dia) 
Planeamento da ação estratégica de promoção da qualidade das aprendizagens-36H 
Avaliação externa das escolas (7,5H) 
Seminário Nacional PNPSE (1 dia) 
Projeto de autonomia e flexibilidade curricular 2018 (1 dia) 
Projeto de Autonomia e flexibilidade curricular 2019 (1 dia) 
O Projeto Educativo. O desafio dos Agrupamentos (1 dia) 
Contextualização da formação no apoio aos projetos TIC nas escolas (30H) 
A Educação e os desafios do futuro (4H) 
Supervisão das escolas e desenvolvimento profissional (1H) 



A Formação na melhoria da escola (25 horas) 
4ª Conferência EPIS: potenciar capacidades num mundo global (8H) 
Procedimentos disciplinares (7H) 
Municipalização: que caminho para a escola? (1 dia) 
LEAN: Promover a eficiência de recursos na escola (1 dia) 
Código de Procedimento Administrativo (7H) 
Autonomias das Escolas (6) 
Enquadramento do modelo ADD: competências, desempenho e avaliação (15H) 
Articulação entre os instrumentos de gestão e o modelo de avaliação docente (15H) 
Segurança nas Escolas: interações e desafios (6H) 
Gestão de conflitos 4H) 
Sucesso educativo: desafios e oportunidades (1 dia) 
Preparação e condução de reuniões (15H) 
Liderança em contextos de mudança: construção de projetos com visão e missão-30H 
COMUNICAÇÃO: O Projeto de autonomia curricular no AEV – no Seminário realizado 
na ESE de Viseu (2 dias) 
 

 

Apreciação do currículo vitae e do percurso profissional do candidato 

Evidencia-se um currículo muito relevante para o exercício das funções de Diretor do Agrupamento 
de Escolas de Vagos, considerando: 

a) A formação académica – a uma licenciatura acrescem 2 cursos de formação especializada 
em Administração Escolar e em Avaliação das Organizações Educativas 

b) Experiência docente: a completar 21 anos de serviço docente, prestado em 8 escolas e no 
exercício quer da função docente, quer na ocupação de cargos de gestão intermédia, que 
são a garantia de conhecimento da base do sistema educativo e da escola. 

c) Experiência em funções de gestão: a completar 12 anos em funções de Diretor/Presidente 
de CAP (com o exercício paralelo das funções de Presidente do Conselho Pedagógico e de 
Presidente do Conselho Administrativo), a que acrescem 3 anos como Vice-Presidente do 
Conselho Executivo da Escola Secundária de Trancoso  

d) Evidencia-se a frequência de 30 Ações de Formação Contínua (num total aproximado de 370 
horas) e realizadas sobretudo após 2016 e em temas suficientemente diversificados, para 
garantirem uma cobertura das principais áreas de atuação de um diretor escolar: as 
temáticas incidem sobre assuntos pedagógicos, de inovação educacional, de organização 
escolar, de gestão de RH e aspetos jurídicos, liderança de organizações, etc. 

e) A avaliação externa do Agrupamento de Escolas de Vagos (3º Ciclo avaliativo) realizada em 
janeiro de 2020, atribuiu as seguintes classificações: Resultados -BOM; Auto Avaliação-BOM; 
Prestação do Serviço Educativo: MUITO BOM e Liderança e Gestão: MUITO BOM (Recorde-se 
que, antes de 2009, a Escola Secundária de Vagos no 1º Ciclo avaliativo obteve 3 parâmetros 
insuficientes e 1 parâmetro suficiente, com melhoria para Bom nos 4 parâmetros do 2º ciclo 
avaliativo).   

f) Na ausência de avaliação de desempenho recente do atual diretor e candidato, poder-se-á 
recorrer à Portaria 266/2012, que regulamenta a avaliação dos diretores de agrupamentos de 
escolas e atribui 40% da sua ponderação à avaliação externa da organização, realizada pela 
Inspeção Geral da Educação (Artº. 11º, nº. 3). Extrapolando, poder-se-á concluir, também, da 
avaliação de desempenho do atual candidato, enquanto diretor do AEV, situando-a em termos 
genéricos próxima do MUITO BOM, sendo que o item liderança e gestão (especialmente 
focado na liderança do diretor) foi de MUITO BOM. 

g) Refere-se, por fim, o percurso claramente ascendente da avaliação da organização AEV e a 
estabilidade conseguida no seu funcionamento nos últimos 12 anos. Registem-se, ainda, 
circunstancialismos diversos, como a criação do Mega Agrupamento de Escolas (2012), a 
dimensão (cerca de 2200 alunos), a dispersão (cerca de 22 núcleos escolares dispersos pelo 
território) e a recente pandemia, que tem exigido um acréscimo de esforço e de atenção, por 
parte da liderança. 

 

 



Apreciação do Projeto de Intervenção no Agrupamento de Escolas de Vagos 2021-25 

“UM MAR DE APRENDIZAGENS 

Estrutura Apreciação 

 
Enquadramento 

Procede ao enquadramento do projeto nos 12 anos antecedentes, nas avaliações 
externas realizadas ao AEV e às suas caraterísticas pessoais e profissionais, 
enquanto líder.  

   
 

Missão 
Visão 

Atribui um título ao Projeto “um mar de aprendizagens”, utilizando a localização 
do território como metáfora de incentivo quer à literacia do Oceano (o AEV é 
Escola Azul), quer no apelo à educação inclusiva e de qualidade, voltada para uma 
sociedade do futuro (MISSÃO). Define a VISÃO, que passa pela construção de uma 
escola inclusiva, digital, com um currículo inovador e estimulante, voltado para a 
participação da comunidade e valorização do território. 

 
 

Diagnóstico s/ 
resultados 

Resultados do 9º ano abaixo da média nacional 
Evolução intermitente dos resultados do 11º e 12ºanos 
Elevado nº de alunos que não concluem o secundário 
Resultados escolares deficientes, de alunos vindos do estrangeiro 
Aumento do nº. de ocorrências disciplinares no 2º, 3º ciclos e secundário 
Indisciplina de alunos que prejudica o processo e/a 
Menor satisfação da comunidade pelo trabalho produzido pelo AEV 

Diagnóstico s/ 
liderança e gestão 

Reduzida participação de não docentes na construção dos docs. Estruturantes 
Condições de algumas EB1 e Jis 
Melhoria do aquecimento e luminosidade em salas da ESV e EBV 
Dificuldades de divulgação da informação 

Diagnóstico s/ 
prestação de 

serviço educativo 

Não utilização da avaliação formativa de forma sistematizada no processo e/a 
Falta de supervisão colaborativa entre docentes 

Diagnóstico s/ 
Autoavaliação 

Equipa de autoavaliação apenas com docentes 
Autoavaliação pouco frequente no processo e/a 
Autoavaliação demasiado genérica, quando realizada 

 ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO 

 
Eixo 1 

Resultados 

Apresenta 8 objetivos: recuperar aprendizagens; melhorar resultados escolares; 
melhorar acompanhamento de alunos com medidas adicionais; apoios educativos 
e apoio aos exames; reduzir ocorrências disciplinares; reforçar a inclusão de 
alunos com dificuldades; melhorar resultados desportivos, artísticos, científicos e 
sociais e continuar a valorizar o mérito académico, artístico, cultural e desportivo 
dos alunos 

 
 
 
 
 

Eixo 2  
Liderança e 

Gestão 

Apresenta 16 objetivos: Envolver a comunidade na construção de documentos do 
AEV; Diagnosticar problemas e oportunidades através dos representantes das 
turmas; Criar um Plano de Comunicação, Melhorar as condições físicas das 
escolas; reforçar as redes internas de interrnet; Atribuir horas às lideranças 
intermédias; Promover o trabalho colaborativo entre docentes; reforçar a 
articulação entre docentes das turmas com alunos com medidas seletivas e 
adicionais; definir um plano de formação interno; reforçar o papel da EMAEI na 
tomada de decisão; reuniões entre docentes através de plataformas; Garantir que 
a OAL promova a inclusão, o sucesso educativo e o bem-estar docente; Gerir o 
pessoal não docente; Sensibilizar a autarquia para a colocação de mais AO, tendo 
em conta as necessidades efetivas e não o rácio; Criar uma bolsa de AO para 
substituições superiores a 30 dias e candidatar o AEV ao PNPSE, para atribuição 
de Recursos Humanos. 

Eixo 3 
Prestação do 

Serviço Educativo 

Apresentam-se 12 objetivos: Desenvolver projetos inovadores e potenciadores 
de uma escola inclusiva; apresentar candidaturas a projetos de âmbito nacional, 
regional e internacional; desenvolver o espírito de cidadania entre os alunos; 
potenciar o projeto do Desporto Escolar, através da ligação com os clubes locais; 
Organizar as AEC de forma a desenvolver competências na área da comunicação, 



desporto e artes; desenvolver a literacia do mar e a cultura azul, desenvolver 
parcerias com associações de pais e instituições locais para o desenvolvimento 
de atividades extracurriculares desenvolver, com o município e empresas, ações 
de empreendedorismo e reforçar a parceria entre a equipa de saúde local e o 
projeto PES; garantir transporte de alunos para atividades e projetos; candidatar 
o AEV aos fundos comunitários POCH e apoiar a comunidade escolar na 
resolução de problemas informáticos;  

Eixo 4 
Autoavaliação 

Apresentam-se 4 objetivos: Incluir pessoal não docente e EE no Observatório de 
Qualidade; Diversificar as áreas de análise da avaliação interna; desenvolver 
mecanismos de supervisão colaborativa no processo e/a; monitorizar o sistema 
de qualidade no âmbito do Quadro EQAVET 

Avaliação do 
Projeto 

Com base nos contributos do Observatório da Qualidade, Departamentos 
Curriculares e Coordenador de Projetos, apresentar ao Conselho Geral relatórios 
bianuais relativos à implementação do projeto de candidatura 

 

Apreciação do Projeto de intervenção apresentado 

1-Começa por se referir que o Conselho Geral aprova não só a eleição de um diretor, como também 
a aprova o seu Plano de Ação, que passa a ter caráter vinculativo e obrigatório, não podendo ser 
contrariado nem impedido de ser concretizado por quaisquer outras medidas que sejam assumidas 
no decorrer do mandato. 
2-O Projeto apresentado apresenta-se bem estruturado, definindo objetivamente a Missão e a Visão 
propostas para o AEV, definindo o lema UM MAR DE APRENDIZAGENS, que nos parece sugestivo quer 
pela localização do território concelhio, quer pela  opção da Estratégia Nacional para o Mar 2021/2031, 
quer pela adesão para a causa da Literacia dos Oceanos e para o incentivo a uma geração azul. 
3-O Projeto define um diagnóstico muito correto da situação do AEV, tomando como base de partida 
o último relatório de Avaliação Externa referenciado a janeiro de 2020, realizado pela Inspeção Geral 
de Educação e com base nos 4 eixos estruturantes da análise da realidade da instituição educativa. 
4-O Projeto define, para cada um dos 4 eixos de intervenção, objetivos, planos de ação, metas e 
calendarização, ou seja, não se limita a enunciados subjetivos, mas procura definir atividades 
concretas, com critérios de mensuração tão objetivos quanto possível e localizados no tempo, definido 
o ano letivo da sua concretização. 
5-No global, o Projeto de Intervenção apresenta-se consistente, de continuidade relativamente a 
muitas práticas já em desenvolvimento e francamente inovador noutras tantas áreas. 
6-NO EIXO 1, o projeto prevê as seguintes ações: recuperar aprendizagens (consequência da pandemia 
atual) e um Plano de Inovação, que contenha: novas disciplinas de contexto local, reorganização 
disciplinar, avaliação semestral, grupos temporários de nível, ambientes educativos inovadores e 
capacitação digital de docentes e alunos. Segue-se a construção de conteúdos digitais, o 
desenvolvimento da leitura através das Bibliotecas Escolares, ações tutoriais, mentorias e interligação 
da atividade curricular com a ação dos clubes e projetos. 
Trata-se, sem dúvida, de uma profunda alteração de perspetiva pedagógica tradicional, em linha com 
as atuais diretrizes da tutela, mas claramente distintas das visões dos processos pedagógicos 
tradicionais de ensinar e aprender. 
7 – No EIXO 2, propõem-se, também, diversas medidas inovadoras, como o reforço da participação em 
certas iniciativas, doutros atores para além dos docentes, com alargando as suas competências, um 
Plano de Formação interno dirigido às necessidades específicas do AEV, um Plano de Comunicação 
interno e com o exterior, a valorização da ação dos auxiliares de educação e o reforço do trabalho 
colaborativo entre docentes, que exige um conjunto de medidas facilitadoras, como o trabalho em 
plataformas digitais e a conciliação de horários. 
Também aqui o Projeto se manifesta inovador, definindo orientações estratégicas perfeitamente 
exequíveis e alinhadas com as novas formas de organização escolar e social, emergentes da situação 
pandémica. 
8-O EIXO 3, então, foge totalmente ao tradicional avançando para projetos claramente inovadores, 
propondo candidaturas a programas nacionais e internacionais (onde, aliás, o AEV tem obtido 
assinaláveis sucessos), propondo uma intervenção proativa na comunidade: protocolos de colaboração 
com coletividades, empresas e município (na área do empreendedorismo, das atividades extra-
curriculares, de educação para a saúde e de novos cursos profissionais) reforçar a cultura de 



Agrupamento, através de iniciativas que reforcem a sua identidade, como as atividades náuticas e 
áreas de inovação (como o Vagos sobre rodas), e a criação de novas disciplinas de integração. 
Trata-se, talvez, do eixo onde se manifesta maior abertura à inovação. 
9-No EIXO 4 –AUTOAVALIAÇÃO – propõe-se o reforço da preocupação geral com o “refletir sobre tudo 
aquilo que se executa”, por forma a melhorar a qualidade das ações seguintes. 
Não havendo nada de inovador, corresponde a uma prática que tem de ser consolidada por todos e 
em todas as situações. 
 
10 – COMO APRECIAÇÃO FINAL, é entendimento da Comissão que o Projeto apresentado pelo agora 
candidato à eleição como diretor apresenta não só uma visão pragmática da realidade educativa 
nacional e do seu contexto local, como uma inegável qualidade e uma visão transformadora e 
inovadora que se propõe para o AEV. 
Propõe-se que, uma vez aprovado, o Conselho Geral monitoriza periodicamente a sua execução, não 
permitindo desvios na sua implementação. 
 

 

Entrevista 

1-Considerando o facto do candidato ter um histórico como diretor que permite um conhecimento muito 

pormenorizado sobre as suas motivações e formas de intervir, propõe-se que a entrevista se centre, 

sobretudo, nas questões de conceção e operacionalização do Projeto de Intervenção proposto para o 

Agrupamento de Escolas de Vagos 

2-Duas horas de entrevista foram sintetizadas nas seguintes resposta-resumo 

Assim: 

1-Referir-se genericamente ao seu percurso enquanto docente e à passagem para dirigente escolar  

Admissão num Curso de Especialização em Administração e Gestão Escolar após a licenciatura. Na escola 

secundária de Trancoso fui convidado para fazer parte do Conselho Executivo. Tendo ficado com a 

responsabilidade das gestão das instalação e dos cursos profissionais, tanto na gestão pedagógica como 

financeira. 

2-Dirigiu a ESV entre 2009 e 2012. Referir a situação inicial e as transformações implementadas nesses 

3 anos. 

A ESV encontrava-se numa situação de necessidade de mudança, constituindo um desafio no sentido da 

sua transformação e melhoria. As melhorias foram evidentes pois a ESV foi alvo de uma avaliação externa 

e obteve o resultado de BOM nos domínios em análise. 

 

3-Ano de 2012: integração da ESV no AEV: principais problemas e oportunidade criadas pela integração 

num mega agrupamentos. 

Problemas: Gestão do corpo docente e não docente, pois tornou-se um corpo único. 

                      As dinâmicas em relação aos procedimentos administrativos. 

                      Conflitos de um elemento da anterior equipa de gestão que não se conformou com o papel 

secundário que a dgeste lhe tinha atribuído. 

Oportunidades: Diversidade de ciclos de ensino; 

                             A Dimensão e dispersão da Unidade Orgânica; 



                             Possibilidade de implementar estratégias de ensino diferenciadoras. 

 

4-Conhecimento do contexto educativo: qual o grau de conhecimento e de ligação ao meio? 

Conhecimento bastante profundo, resultante de 12 anos de atividade, embora se lamente a 

impossibilidade de atribuir mais tempos para contactos com o meio. Desde as Autarquias, às Associações 

de Pais, IPSSs, associações locais, outras instituições educativas, etc, há um largo conhecimento. 

5-Referência ao título do projeto: um mar de aprendizagens…,  

Considero que o agrupamento estabilizou a nível organizacional e é tempo das escolas valorizarem o 

território criando currículos que olhem para o meio que a rodeia. Estando nós rodeados por água faz todo 

o sentido que as nossas aprendizagens se centrem nesse recuso. 

 

6-Face ao conservadorismo do corpo docente, como prevê a recetividade às novas propostas do 

projeto? 

 O corpo docente tem certas caraterísticas e as situações de mudança têm de partir de “provocações”, ou 

seja, de desafios inovadores tal como aconteceu para a mudança organizacional do tempo de aulas de 60 

minutos, da semestralidade e semana rosa e verde.  

 

7 – EIXO 1 – Resultados: 

a) Referir-se ao Plano de Inovação a apresentar, bem como às vantagens a obter: 

Considero que o Plano de Inovação vai dar uma verdadeira autonomia às escolas a nível 

organizacional. Vai permitir a criação de disciplinas de contexto local, reorganizar as matrizes 

curriculares dos diferentes anos e ciclos. Para além de permitir a sequencialidade de projetos.  

b) Referir as vantagens das tutorias e das mentorias e formas de operacionalizar: 

A tutoria é um instrumento a utilizar para o acompanhamento dos alunos mais desapoiados a 

nível familiar e dos resultados escolares. Considero que esse acompanhamento deve ser feito ao 

longo do 2.º e 3.º ciclo com os mesmos alunos e tutor. As mentorias referem-se ao 

acompanhamento por alunos, o projeto está preparado para arrancar mas com a pandemia ficou  

suspenso. 

 

 

8 - EIXO 2 – Liderança e gestão 

a) Referir as candidaturas apresentadas, seus objetivos e parcerias  

O agrupamento nos últimos anos tem se candidatado a vários projetos internacionais e nacionais em 

parceria com empresas locais e com a universidade de Aveiro, exemplo o projeto EEA GRANTS. O 

projeto ERASMUS + também tem tido um grande crescimento ao nível da participação dos alunos. 

Penso que nos próximos 4 anos é possível a criação de projetos com escolas de outros países através 

de estágios e protocolos.  

Internamente devem ser potenciadas as parcerias com as entidades locais designadamente com 

clubes desportivos locais e com a Banda Vaguense, com empresas e autarquias. 

b) Plano de comunicação interno e externo: vantagens e operacionalização 

Considero que é necessário comunicar melhor, quer para o interior da organização quer para o 

exterior. Desenvolvemos muitas atividades e projetos mas são pouco divulgados. Como fazer? 

Intervindo através da imprensa, das redes sociais, de um folheto interno. 



 

9 -Eixo 3 – Prestação de Serviço Educativo 

 

a) Referir os fundamentos e as atividades que podem contribuir para a construção de uma matriz 

identitária do AEV, ou seja, aquilo que o distingue de todos os outros e o torna único 

 

O AEV já é uma referência em vários domínios, sobretudo em função das atividades náuticas, da 

integração e inclusão, do desporto escolar e nas dinâmicas organizacionais. Trata-se de áreas que 

deram passos nesse sentido da inovação e de projetos de dimensão. Noutras áreas (robótica e 

programação, criação de espaço maker), há projetos criados e que aguardam condições de 

realização, sobretudo no período pós pandemia. 

10 - Eixo 4 – Autoavaliação 

a) Como conseguir obter de todos a análise reflexiva e auto-avaliativa, permanente e registada? 

Deve operar-se uma mudança na equipa Observatório da Qualidade, com necessidade de 

reajustar os perfis. Possibilidade de contratação de serviços externos, de aumentar o número de 

créditos letivos atribuídos, de facilitar a realização de reuniões on-line. 

 

11- Como transformar as linhas da candidatura em princípios a inscrever nos documentos internos do 

AEV? 

Como todos sabemos este ano vai haver concurso nacional de professores estão várias vagas a concurso 

e vários docentes do quadro concorreram. Temos de esperar a saída dos resultados para tomar decisões 

a nível das lideranças intermédias para o inicio de mandato em setembro. O conteúdo do projeto de 

intervenção apresentado, depois de aprovado pelo Conselho Geral, terá de constituir um guião de 

intervenção. 

 

 

 

 


