
Cerimónia da tomada de posse da Diretora 

 

No passado dia 13 de março, realizou-se, no polivalente da escola sede do Agrupamento 

de Escolas Diogo Cão, a cerimónia de tomada de posse da Diretora do Agrupamento, professora 

Elisabete Ribeiro Leite que, assim, continuará a dirigir os destinos do Agrupamento durante o 

próximo quadriénio.  

Na cerimónia estiveram presentes distintas individualidades e alguns dos parceiros que 

colaboram com o Agrupamento, entre outros, o Senhor Vereador da Educação da Câmara 

Municipal de Vila Real, a Pró-Reitora da UTAD, a Presidente da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação, o Diretor do Centro de Formação de Associação de Escolas de Vila 

Real, Diretoras das diferentes escolas e Agrupamentos da cidade. Contou, também, com a 

presença de algumas dezenas de membros da comunidade educativa. 

A presidente do Conselho Geral, Isabel Rego, usou da palavra referindo que: “É com 

todo o prazer e com muita honra que acabo de empossar a nossa Diretora, a qual foi reconduzida, 

por unanimidade, em reunião do Conselho Geral, do pretérito dia 3 de janeiro de 2018, para 

exercer este cargo referente ao quadriénio 2018/2022. Resta-me desejar-lhe os maiores êxitos no 

desempenho da sua ação executiva à frente do nosso Agrupamento.” 

            De seguida, a Diretora dirigiu-se de forma calorosa e afável aos presentes, procurando ir 



ao encontro de todos os que, de forma direta ou em parceria, trabalham no e com o 

Agrupamento.  

Na sua intervenção, a Diretora reconduzida destacou as palavras “reconhecimento” e 

“humildade”: “O reconhecimento por todos os que edificam esta instituição. O Reconhecimento 

do muito trabalho e do muito empenho que são necessários para fazer parte de uma equipa cuja 

missão é trabalhar em prol da educação.”; “…a humildade de perceber quanto uma escola, um 

agrupamento, é feito de gente diferente mas quanto merecem dignidade e respeito as distintas 

opiniões de todos.” 

A Diretora fez um breve balanço dos últimos quatro anos destacando o Plano de 

intervenção denominado “ Crescer com envolvimento… numa escola de Excelência e 

Cidadania”. Este Plano deu os seus frutos, reforçou-se no agrupamento uma lógica de articulação 

pessoal e pedagógica mais forte, …. consolidou-se o espírito da família DIOGO CÃO.” 

Fez, ainda, questão de salientar que o Agrupamento tem bastantes desafios pela frente, 

mas “São os valores humanísticos que a balizam, a liberdade de opinião e expressão, a 

solidariedade ativa, a igualdade de tratamento e oportunidades e a responsabilidade nas ações em 

prossecução do sucesso educativo.”  

Aludiu à importância de alguns projetos que têm tido afirmação no Agrupamento, 

nomeadamente o “Fico na Escola” e o projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular. 

Lembrou alguns dos próximos desafios, como o melhoramento da rede escolar do 1º 

Ciclo e do Pré-Escolar, a reabilitação do Pavilhão Gimnodesportivo e a necessidade de grandes 

recuperações estruturais na escola sede. 

Por fim, comprometeu-se a continuar as orientações do trabalho com profissionalismo, 

responsabilidade, empenho e dedicação, rigor e exigência, …e lutando pelos interesses da 

comunidade educativa que representa. 

Esta cerimónia foi abrilhantada com a atuação dos professores de Educação Musical e, no 

final, da mesma, foi servido um Porto de Honra. 

 


