
Valorizar as Pessoas 
 

 Promover uma profunda confiança e 
respeito pelas pessoas; 

 Desenvolver mecanismos informais de 
cooperação entre todos, permitindo 
um diálogo construtivo; 

 Proporcionar e facilitar uma formação 
adequada a professores e 
funcionários, numa valorização 
pessoal e profissional. 

 
 
Promover a Satisfação das Pessoas e Criar 
um Sentimento de Pertença 
 

 Dinamizar o espaço escolar numa 
lógica mais funcional, pensando nas 
necessidades dos alunos, professores 
e funcionários;  

 Disponibilizar rede Wi-Fi em áreas 
comuns, como pátios; 

 Promover condições mais favoráveis à 
receção dos encarregados de 
educação. 

 

Criar Condições Favoráveis à Atividade 
Letiva 
 

 Desenvolver intervenções estruturais, 
com benefícios diretos no impacto das 
condições de trabalho na escola; 

 Apostar na qualidade dos horários, 
pensados para promover o bom 
trabalho do professor; 

 Reorganizar a gestão, promovendo 
ganhos em eficácia, diminuindo a 
burocracia e libertando os professores 
para a sua missão educativa; 

 Encetar todos os meios necessários à 
renovação de computadores, 
materiais audiovisuais e tecnológicos, 
quer pela tutela quer por apoios 
privados. 

 

Apostar numa Educação de Qualidade, 
Reconhecida pela Sociedade 
 

 Apoiar os professores nas suas 
conceções de inovação pedagógica; 

 Continuar a valorização das atividades 
de complemento curricular; 

 Prosseguir a aposta no ensino regular 
e potenciar a especialização em áreas 
profissionais, ganhando também 
credibilidade e reconhecimento nessa 
vertente; 

 Estabelecer protocolos com empresas, 
associações ou clubes, para aproximar 
a sociedade da escola e vice-versa, 
numa perspetiva de ganhos mútuos; 

 Encetar uma estratégia de 
comunicação com o exterior que vá 
além dos resultados e atividades, 
procurando transmitir uma imagem 
de credibilidade e notoriedade à 
sociedade; 

 Desenvolver uma estratégia integrada 
no sentido de aumentar a procura pela 
Jaime Moniz, nas matrículas. 

 



Os nossos compromissos 
 
 

 Valorizar as Pessoas 
 

 Promover a Satisfação das Pessoas e 
Fomentar um Sentimento de Pertença 
 

 
 Criar Condições Favoráveis à 

Atividade Letiva 
 

 
 Apostar numa Educação de Qualidade 

Reconhecida 
 

A sua visão 
 
Porque a Escola somos todos nós, o nosso 
projeto tem espaço à sua participação. 
 
Todos os contributos são bem vindos para 
uma escola melhor. 
 
 
 
 
 
 

 

Obrigado! 
 

A equipa 
 
 
 
  Carlos  

Pontes Vasconcelos 
510 Física e Química 

 

 Maria Irene Franco 
Gouveia Alves 

   520 Biologia e Geologia 
 
 

   Helder César 
   Spínola Teixeira 
   300 Português 
 
 

   Adriana Lopes Silva  
da Canha ladeira 

   620 Educação Física 
 
 

   Fernanda M. Gama  
de Nóbrega Freitas 

   510 Física e Química 
 
 
 

O LICEU de Sempre,  
 … AINDA MELHOR 
 
 
Com uma longa história e notoriedade, o 
Liceu faz parte do património da Região. A 
tradição e o passado são importantes na 
nossa definição, mas não chegam para 
responder aos desafios que a atualidade 
coloca à Escola. 
 
O Liceu é a vontade dos seus professores, 
alunos e funcionários. Assim, é com um 
profundo respeito pela instituição e pelas 
suas pessoas que apresentamos um projeto 
de candidatura ao órgão executivo da Jaime 
Moniz. 
 
Uma candidatura não é um conjunto de 
nomes ou uma ambição pessoal, é um projeto 
explícito, uma visão de melhoria, pelo que 
partilhamos consigo o nosso compromisso. 
 
Deixamos algumas linhas estratégicas e 
operacionalizações neste desdobrável. 
Esperamos que se identifique com ele. 
 
Contamos consigo para fazer o nosso Liceu 
ainda melhor! 
 

Carlos Pontes 

 

 

 


