DISCURSO DA PRESIDENTE DO CONSELHO GERAL NA TOMADA DE
POSSE DO SR. DIRETOR JOSÉ MANUEL DOS SANTOS TRINDADE
NEVES
Nesta ocasião cumpre-me desejar-lhe as maiores felicidades
no desempenho do cargo que agora inicia e, em nome da
comunidade que servimos, gostaria de lhe deixar uma mensagem de
apreço e encorajamento.
De apreço porque já deu prova de que coloca em primeiro lugar
os interesses e a serenidade, tão necessária ao trabalho
quotidiano do Agrupamento, aos seus próprios. De encorajamento
e alegria porque é linda a tarefa que agora inicia. Trabalhosa,
desgastante, difícil… mas linda, pois não há tarefa que se
iguale à de gerir os processos educativos de crianças e jovens.
A partir deste momento caber-lhe-á ser o dirigente, o
orientador, o mentor, o facilitador … na organização das
múltiplas tarefas a que todos nós, comunidade educativa,
responderemos com ação dedicada, empenho e espirito de missão.
Em conjunto, pois só em conjunto, formamos essa aldeia, ideia
central de que nos fala o nosso Projeto Educativo, em que todos
são necessários para educar uma criança.
A natureza do contexto, da própria instituição e o projeto que
apresentou, asseguram que desenvolverá todos os procedimentos
tendo como eixo central o respeito pela cultura deste
Agrupamento, que orientará processos de mudança mantendo viva
uma matriz identitária própria que distingue o Agrupamento
António Sérgio, Sintra no seio da comunidade que serve.
Tenho como certeza de que prosseguirá o esforço para mantermos
a capacidade de sermos escolas inclusivas, com uma forte aposta
no enriquecimento curricular, uma constante procura de
respostas, de apoios e ajudas para levar cada aluno ao máximo
do seu potencial.
Tenho como certeza que continuará a nortear as opções didáticas
e pedagógicas pelo ideário Sergiano, concedendo importância
fulcral ao trabalho na e para a escola, ao trabalho
cooperativo, à pedagogia do valor social do trabalho, mas
também à diversificação dos percursos escolares, à construção
de saberes de qualidade: disciplinares, instrumentais e
transversais.
Tenho como certeza que se preocupará com os cuidadores,
valorizando as equipas pedagógicas, a ação fundamental dos
assistentes técnicos e operacionais.
Tenho como certeza que manterá uma relação afetiva e de

proximidade com as famílias e que valorizará a sua intervenção,
agindo como facilitador da intervenção das associações de pais
e encarregados de educação e de outras e múltiplas formas de
participação dos pais e encarregados de educação na vida
escolar.
Tenho como certeza que manterá a estreita colaboração com a
Câmara Municipal, Junta de Freguesia, Centro de Saúde,
organizações
empresariais,
com
a
Tutela,
instituições
parceiras, projetos em que nos envolvemos… mantendo um
Agrupamento aberto à comunidade, numa atitude colaborativa e de
parceria que sei que valoriza.
E tenho esta certeza pois foi a esta qualidade de servir que
nos têm habituado as anteriores equipas de gestão e sei como se
identifica com o seu legado, o seu exemplo e como se assume
como um continuador.
Sr. Diretor, caber-lhe-á orientar um Agrupamento que se
caracteriza por uma enorme diversidade sociocultural no caminho
da melhoria dos processos e resultados, na construção ou
reconstrução daquilo que fez, e fará, do Agrupamento de Escolas
António Sérgio, Sintra estas escolas de afetos, uma referência
ao nível da implementação de práticas pedagógicas de excelência
em variadíssimos domínios, um Agrupamento que participa na
construção de uma sociedade mais justa.
Como dizia o nosso patrono, António Sérgio, a tarefa dos
líderes da educação para todos, implica assumirem uma postura
de constante interrogação, e acrescentava, que esta liderança
se devia ir construindo, tendo por base um conhecimento feito
da experiência e da reflexão sobre a experiência. É este,
seguramente, o caminho dos que, como nós, recusamos a receita
preparada, a solução pronta-a-servir, pela simples e concreta
razão de que não serve quem nós servimos. A nossa cultura de
Agrupamento assenta na crença de que é possível e necessária
uma escola que promove o desenvolvimento da iniciativa, da
vontade criadora, da responsabilidade, do autodomínio, da
autonomia, da capacidade de participar na construção de
processos sociais orientados pelo exercício pleno da democracia
e da liberdade.
Sei que a sua postura será a de se orientar por estes valores.
Sr. Diretor, para a plena concretização desta linda e nobre
missão desejo-lhe as maiores felicidades.

A Presidente do Conselho Geral
Maria Manuela Tomás Melo Rebelo

