Linh
has de Orie
entação da
as alteraç ões ao DN
N n.º 13-A//2012, de 5 de junh
ho
I - In
ntrodução de objetivos específiicos segund
do os quaiss a lideran ça concrettiza a
autonomia da escola e que
e visam:
e informaçã
ão que apelle à maior participação
p
o do corpo docente;
- a prestação de
a
de
d trabalhoo mais ágeiis por simpllificação dee procedimentos
- a ccriação de ambientes
(de
esburocratizzação);
- a fo
ocalização da
d ação edu
ucativa na aaprendizagem dos alunos;
- a re
esponsabilizzação e a prestação
p
coontas;
Estess objetivos específicos são concrretizados através
a
de alterações/
a
/introduçõe
es em
algun
ns artigos de
d um reforço na açãoo das mediidas de promoção do ssucesso esc
colar,
preve
enção do in
nsucesso e abandono
a
e
escolares.
II - N
No que respeita às hora
as a incluirr na compon
nente letiva
a do subdire
retor e adju
untos,
foram
m acolhida
as proposta
as resultan tes da ava
aliação efe
etuada, duurante este
e ano
letivo
o, por parte de dirretores de escolas que,
q
justam
mente, proopuseram outra
redisstribuição das
d
horas e que vãoo ao encontro das ne
ecessidadess de gestão
o das
escolas, nomead
damente:
1. In
ntrodução de
d um novo
o patamar ((em função
o do n.º de
e alunos) dee atribuição das
horass de reduçção para o exercício daqueles cargos, bem como nnovas forma
as de
acrésscimo de ho
oras aos má
áximos já pe
ermitidos.
2. In
ntrodução de um no
ovo patam ar de horras de crédito para as funçõe
es de
coord
denador de
e estabeleciimento em função do número
n
de crianças ouu alunos.
III – Integração do teor do
o despacho n.º 9509/2
2012, de 13
3 de julho, no despach
ho da
organ
nização do
o ano letivo – medid as transitó
órias para o ano 201 3/2014 para as
assesssorias dass Comissõe
es Administtrativas Prrovisórias dos
d
agrupaamentos re
ecémcriad
dos.
IV- P
Promoção do
d sucesso escolar,
e
co
omponentes letiva e não
n letiva
1. Q
Quanto à pre
estação do Apoio Edu
ucativo, bem
m como de
e outras atiividades co
omo a
coad
djuvação, é feita um
ma clarificaação do serviço que
e pode serr realizado
o em
comp
ponente lettiva e do que
q
é realiizado em componente
c
e não letivva, mantend
do as
norm
mas existentes para, por
p exempllo, a lecionação dos grupo-equiipa do Desporto
Escollar, entre outras que se constittuam como mais-valia para a apprendizagem
m dos
aluno
os.
2.Q
Quanto às medidas
m
de promoção do sucesso escolar, re
eforça-se a ação do diiretor
e a p
participaçã
ão ativa doss docentes no processso de decissão para quue a escola
a seja
exclu
usivamente responsáv
vel na suaa organizaç
ção com vista
v
a um
ma melhoriia de
resulltados.
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