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Tomada de posse 

Intervenção do diretor  

 

Excelentíssima Senhora Presidente do Conselho Geral 

Excelentíssimos membros do Conselho Geral  

Excelentíssimo  Senhor Presidente da Associação de Pais ou Encarregados 

de Educação  

Ilustres convidados 

Caros professores e funcionários 

Caros Pais ou Encarregados de Educação 

Meus senhores e minhas senhoras  

Muito obrigado a todos pela Vossa presença. 

 

 

É com grande sentido de responsabilidade que assumo o cargo de Diretor 

do Agrupamento de Escolas do Viso para executar o meu projeto de 

intervenção, projeto esse, que mereceu um apoio inequivocamente 

expressivo por parte desta comunidade educativa. Porque apresentei um 

projeto de intervenção ao Agrupamento de Escolas do Viso?  

1) Porque acredito que a educação deve funcionar como “elevador 

social” para todos alunos e, em particular, para aqueles inseridos 

num contexto socioeconómico mais desfavorecido; 

2) Porque acredito que a qualidade, a exigência e o rigor não são um 

exclusivo só dos agrupamentos que têm sucesso escolar, mas de 

todos os agrupamentos; 

3) Porque acredito que a capacidade de qualquer agrupamento em 

manter e atrair alunos com sucesso escolar, só se dá, quando está 

presente uma qualidade organizacional que inspire confiança à 

comunidade educativa; 
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4) Porque acredito, que apoiando o trabalho dos professores, dos 

assistentes operacionais, dos assistentes técnicos, dos técnicos de 

educação, dos parceiros e das instituições que trabalham com o 

Agrupamento de Escolas do Viso podemos eliminar, a ideia pré-

concebida, de que parte significativa do nosso trabalho está 

condenada ao fatalismo do insucesso e da indisciplina; 

5)  Porque acredito, que todos os pais ou encarregados de educação 

querem acompanhar o percurso escolar dos seus filhos, por isso 

sabem que têm de trabalhar com o agrupamento para o sucesso 

educativo deles e por outro lado, este, tem de estar atento para 

envolver os pais ou encarregados de educação no processo ensino 

aprendizagem dos seus educandos; 

6) E porque sendo Diretor nunca deixarei de ser professor e acredito, 

que o “ser professor” é ensinar, é transmitir conhecimentos, é ajudar 

os alunos no seu processo de crescimento, promovendo atitudes, 

valores e responsabilidades, isto é, ajudar o aluno a aprender a 

crescer indo de encontro aos seus interesses e necessidades. 

 

Conto, com todos, para realizarmos aquilo em que acredito. 

 

No exercício do cargo de Diretor estarão sempre presentes os princípios da 

legalidade, da transparência, da equidade e da imparcialidade. Além disso, 

atenderei às especificidades do Agrupamento de Escolas do Viso e 

procurarei melhorar a sua qualidade organizacional, trabalhando para gerar 

os consensos possíveis e estarei presente, estarei sempre presente na vida 

do agrupamento. 

 

Tenho, e todos nós temos consciência, que a data da minha tomada de 

posse é tardia e causa de bastantes constrangimentos, nomeadamente a 



3 

 

preparação do ano letivo 2017/2018. No entanto, isso não será motivo para 

eu não aplicar já o meu projeto de intervenção, pois este foi sufragado para 

quatro anos e não três. 

 

A execução do meu projeto de intervenção pressupõe uma equipa diretiva 

que comungue das ideias que ele contém e o implemente. Estou 

imensamente grato, aos novos elementos da equipa da direção, pela 

disponibilidade encontrada  para trabalharmos em prol do sucesso 

educativo do Agrupamento de Escolas do Viso.  

 

A equipa diretiva do Agrupamento de Escolas do Viso quadriénio 

2017/2021 e´ constituída por: 

 

Diretor: professor Albano Barbosa da Silva Maia 

Subdiretor: professor João Filipe Matos de Castro 

Adjunta do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico: professora Dália Vicência 

Vermelho Maio. 

Adjunta do Pré-escolar e 1.º Ciclo – professora Georgina Luísa Fonseca 

Costa. 

 

Muito obrigado a todos. 

 

 

 


