MANUEL AMORIM EMPOSSADO COMO DIRETOR
No dia 4 de abril, decorreu uma reunião do Conselho Geral do Agrupamento
Vertical de Escolas de Fragoso, desta vez aberta ao público, com o objetivo de dar posse
ao diretor recém-eleito, Manuel Soares Amorim, que continuará a exercer este cargo nos
próximos quatro anos, o seu terceiro mandato.
Na presença de todos os elementos deste órgão, docentes, não docentes,
representantes dos Pais e Encarregados de Educação, representantes da comunidade
local e representantes da autarquia, a presidente, professora Isabel Félix Rodrigues, deu
início à sessão saudando todos os elementos e o público presente, aproveitando a
ocasião para explicar todo o processo eleitoral que levou à eleição do diretor, que teve
lugar no dia 14 de março.
Depois da formalização da tomada de posse, tomando a palavra, o empossado
fez um balanço do trabalho desenvolvido até ao presente e projetou a sua ação para o
quadriénio que se segue, destacando as linhas-força da sua ação.
Começou por referir a razão da sua candidatura (“Quando me convenci e decidi
voltar a concorrer ao cargo de diretor, fi-lo com a firme convicção de poder ser uma
mais-valia e pelo prazer em servir esta comunidade educativa”), afirmando ter assumido
“mais um mandato como diretor, não pelo cargo em si, pois nunca fui obcecado pelo
cargo nem pelo poder, mas porque este agrupamento já faz um pouco parte da minha
vida, pois ajudei a instalar esta escola há 17 anos e há 15 este agrupamento”.
Seguidamente, apresentou os seus objetivos (o seu Plano de Intervenção),
colocando a tónica no sucesso educativo dos alunos, realçando também a qualidade do
sucesso e o investimento no desenvolvimento de valores, atitudes e práticas que
contribuam para a formação de cidadãos conscientes e participativos. Salientou ainda
que “Para os próximos anos letivos iremos continuar a promover a literacia através do
desenvolvimento da leitura e utilização das novas tecnologias como meios de
aprendizagem e lazer, pelo que procuraremos adquirir, até ao início do próximo ano,
tablets suficientes para trabalhar com uma turma, que permitam aos professores utilizar
as novas tecnologias ao serviço da educação”.
Para concluir, depois de destacar a colaboração da autarquia local, quer da Junta
de Freguesia, quer da Câmara Municipal, afirmou que os esperam “4 anos de muito
trabalho, mas tenho a certeza que o trabalho não nos mete medo”, anunciando que
convidara a sua equipa anterior para fazer parte da direção, vincando que “Como existe
entre nós uma grande relação profissional e acima de tudo de amizade convidei-os para
continuarmos a ser uma equipa coesa, amiga e profissional”.
De seguida, o diretor empossou os restantes elementos da direção: o professor
José Manuel Araújo, como subdiretor, e os professores Ana Araújo e Octávio Tomás
como adjuntos.
A sessão terminou com a presidente do Conselho Geral a reforçar o convite do
diretor para que todos se associassem ao almoço/convívio que seguia, dando
continuidade à atividade “Mesas de Páscoa”, espaço de partilha e convívio entre alunos,
docentes e não docentes.
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