Exmo. Senhor Presidente do Município de Oliveira de Azeméis
Exmo. Senhor Presidente do Conselho Geral
Membros do Conselho Geral
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Transformar o Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro numa
comunidade de aprendizagem sustentada em padrões de
qualidade, promovendo uma cultura de oportunidade educativa
ampla e exigente, respeitadora dos valores humanísticos,
democráticos

e

solidários,

assumindo

como

missão

o

desenvolvimento organizacional e educativo balizado numa ação
de autoavaliação permanente assente em práticas de avaliação
contínuas e consistentes. (in, Projeto Educativo, visão do agrupamento, pág. 6).
É com esta visão de agrupamento que me identifico e comprometo,
nesta hora em que assumo a responsabilidade de continuar a gerir os
destinos do Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro.
A minha primeira palavra de apreço dirige-se a todos os membros deste
órgão, o Conselho Geral, que manifestaram expressamente o seu voto
favorável à minha recondução como diretora deste agrupamento. A
todos, muito obrigada!
A segunda palavra dirige-se aos membros da equipa diretiva que liderei.
A todos, agradeço. Com eles partilhei trabalho, mas também momentos
de alegria e prazer. Com cada um deles também aprendi!
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Agradeço, igualmente, a todos os membros que integraram os demais
órgãos de gestão e administração colegiais, Conselho Pedagógico e
Conselho Administrativo.
Agradeço a todos os Coordenadores Pedagógicos, coordenadores de
projetos e coordenadores de Escola, rosto das novas escolas que
integram, desde setembro de 2012 uma realidade nova, nesta grande
comunidade que é hoje o nosso Agrupamento, com quem partilhei a
liderança durante o mandato anterior. Um perfil de liderança no plural
que se idêntica com a minha personalidade – “liderar com os outros e
não sobre os outros”.
Agradeço a toda a Comunidade Escolar o apoio manifestado durante o
mandato cessante e também na altura em que decidi aceitar este novo
desafio e continuar a liderar um projeto em que acredito porque
acredito nos alunos desta escola, acredito nos Assistentes Operacionais,
nos Assistentes Técnicos, acredito nos professores e nos técnicos que cá
trabalham, no seu rigor e competência, na sua dedicação e capacidade
de trabalho.
Estou confiante na boa relação humana e educativa com os pais e
encarregados de educação, pretendo o melhor entendimento com as
instituições locais, parceiros educativos, empresas e associações.
Aposto no trabalho colaborativo, no diálogo e na resolução dos
problemas com o contributo de todos que possam cooperar para uma
escola unida e solidária. Valorizo tanto a humildade e a discrição, como a
força de caráter, a coragem e a determinação. Para mim, as redes de
relações humanas e a amizade são uma mais-valia, mas a justiça e
mérito devem ser respeitados acima de tudo.
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Identifico-me com a missão do agrupamento …formar cidadãos com
conhecimentos culturais, artísticos, científicos, linguísticos e desportivos,
que lhes permitam desenvolver as competências necessárias ao êxito
pessoal e profissional promovendo uma cultura de escola centrada nos
valores humanistas e no legado do seu patrono – Ferreira de Castro –
tendo como prioridade a construção de uma identidade coletiva de
sucesso e com o Lema definidos no Projeto Educativo deste
Agrupamento – “Uma porta para o Futuro”.
Uma porta para criar futuros…
Neste sentido, passo a assinalar as grandes Metas para o próximo
mandato:
Privilegiar em todo o processo educativo, a cultura e todas as
formas artísticas, a educação ética e moral, a educação para a
cidadania, a educação ambiental, a educação para a saúde, a
educação sexual, o bem-estar e o equilíbrio pessoal e o
relacionamento interpessoal, apoiando projetos, atividades e
ações que potenciem a qualidade do serviço educativo prestado;
Melhorar as condições de aprendizagem, dos resultados dos
alunos e do sucesso escolar;
Aumentar os níveis de participação dos Pais/Encarregados de
Educação nas atividades da escola;
Reforçar as lideranças intermédias, consolidando uma cultura de
responsabilidades partilhadas;
Garantir a lecionação da totalidade das aulas previstas recorrendo
à permuta, reposição e, excecionalmente à sua substituição;
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Reforçar o trabalho colaborativo e de entreajuda entre
professores/educadores;
Procurar soluções inovadoras, bem como reforçar o sentido de
pertença e identificação com o Agrupamento;
Reforçar as práticas de autoavaliação permanente;
Desenvolver planos de intervenção (diagnosticados pela equipa de
autoavaliação) do Agrupamento, no sentido da melhoria da
qualidade e eficiência do agrupamento;
Colaborar na construção de um novo projeto educativo e de um
novo regulamento interno que dê voz a toda a comunidade
educativa;
Manter os projetos de referência do Agrupamento;
Dinamizar projetos inovadores e de excelência.
À comunidade escolar mais não posso prometer do que continuar a
“Fazer Melhor”, diferente e com visão de futuro.
O meu objetivo é empenhar-me para dar à escola tudo o que sei e o que
sou capaz, esperando o vosso apoio. Conto com todos para construir
uma Melhor Ferreira de Castro, abrindo a porta para o sucesso escolar,
criando futuros!

Ilda Maria Gomes Ferreira
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