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Preâmbulo
Ao longo do prazo deste Plano Estratégico, a South Coast Educational Collaborative (SCEC) irá evoluir como
uma empresa ecológica. Este esforço será guiado pelos sete atributos de uma empresa ecológica como
conceptualizado por Glenn Bachman (2009):

Consciência – A organização ecológica é um participante atento na comunidade, região, sector
de atividade e meio ambiente global.

Eficiência e Eficácia de Recursos – As empresas ecológicas percebem que a entrega dos seus
produtos e serviços resulta no consumo de combustíveis fósseis, minerais, água e outros
recursos naturais, o que, por sua vez, resulta na perda de capital natural.

Foco no Cliente – As organizações ecológicas demonstram compreensão pelas necessidades do
cliente.

Foco Centrado no Funcionário – As organizações ecológicas olham para os seus funcionários
como parceiros cruciais na obtenção e sustentação de metas ecológicas para a empresa.

Parceiro da Comunidade – As empresas ecológicas são ativas e envolvidas na comunidade.

Responsabilidade – Ao aceitar as condições e tendências ecológicas, as empresas ecológicas
reconhecem que "realizar negócios da mesma forma que anteriormente" não é uma linha de
ação aceitável.

Liderança – Aceitar a responsabilidade de minimizar o impacto ecológico da organização é uma
declaração de liderança que demonstra o alinhamento entre a missão da empresa e um
conjunto de valores fundamentais que transcendem o lucro.

Declaração de Visão

A South Coast Educational Collaborative é uma organização empresarial, sinérgica e sustentável de ensino e
aprendizagem que se associa regional, nacional e internacionalmente com outras organizações para
desenvolver e implementar serviços que demonstram excelência, são centrados nas pessoas e são
diferenciados para responder às diversas necessidades.

Sustentabilidade significa criar uma organização que é impulsionada por uma comunidade de alunos
pensantes que a sustenta de forma intelectual, ecológica e financeira através de uma ampla variedade de
serviços e iniciativas empresariais interrelacionados, e serviços administrativos e financeiros de alta qualidade.

Missão

Fornecer aos alunos, famílias, educadores, distritos escolares e agências, uma educação de alta qualidade,
economicamente acessível, de valor acrescentado e sustentável, bem como desenvolvimento profissional,
assistência técnica e recursos baseados nos nossos valores fundamentais e em conteúdos e práticas
recomendadas com base na investigação.

Valores Fundamentais

Nós acreditamos que:

• O respeito pelo meio ambiente e pelas práticas eficazes das empresas ecológicas está refletido
nas nossas operações diárias e na conceção e entrega dos nossos produtos e serviços.

• A South Coast deve ser uma comunidade pensante de aprendizagem para os alunos e suas famílias,
funcionários, membros do conselho e outros membros da comunidade da SCEC.

• O bem-estar é um processo ativo de que os funcionários e os alunos devem ter consciência para
fazer escolhas e ter uma vida saudável e gratificante.
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• O nosso objetivo final é permitir que os alunos participem e contribuam o mais plenamente
possível nas comunidades em que vivem e que, após a admissão, possam começar a planear a sua
transição para casa, a escola ou a idade adulta.

• O núcleo familiar e a colaboração entre a família e a escola são fatores essenciais para apoiar e
sustentar a aprendizagem e o desenvolvimento de um aluno.

• A comunidade da SCEC está focada no ensino e na aprendizagem, e na pesquisa sistemática e
contínua que cria as condições necessárias para um ótimo ensino e aprendizagem.

• O respeito mútuo, a reflexão e a colaboração são esperados e incutidos em todas as parcerias.

• A produtividade dos funcionários, especialmente a produtividade da equipa, significa
superar as expectativas, aumentar a eficiência da equipa e reforçar o crescimento
profissional de cada membro da equipa.

• As equipas são mais bem apoiadas quando têm uma diretriz convincente, os recursos materiais e
recursos de dados necessários, incentivos para excelentes desempenhos de equipa, e
desenvolvimento e formação profissional específicos. A diversidade cultural entre funcionários e
alunos enriquece e melhora todos os membros da SCEC.

Organização e Desenvolvimento do Plano Estratégico 2017-22

Dado o compromisso de todos os funcionários da SCEC, conforme demonstrado pelos acordos de negociação
coletiva de 2017 entre o Conselho de Administração e a Federação SCEC, Local 4637, para fortalecer e reforçar
a sustentabilidade através da intensificação da coerência, liderança distribuída, liderança intensa e
aprendizagem intensa em toda a SCEC, a Equipa de Liderança decidiu reformular o Plano Estratégico 2017-22
em torno do Quadro de Coerência (Fullan e Quinn, 2016). O quadro foi apresentado a todos os funcionários
em setembro de 2016 e foi utilizado para orientar o trabalho em 2016-17.

O Plano Estratégico 2012-2017 da SCEC foi organizado em torno dos Padrões e Indicadores Distritais de 2012
do Departamento de Ensino Primário e Secundário (DESE) que foram adaptados à SCEC. As próximas duas
páginas mostram os elementos do Quadro de Coerência e como eles se relacionam com os Padrões e
Indicadores Distritais 2016-17 do DESE, conforme adaptados para a SCEC.

Em maio e junho de 2017, a Equipa de Liderança procurou o contributo das partes interessadas sobre (1)
fatores emergentes no nosso ambiente que podem afetar o nosso plano, (2) novos pontos fortes, realizações
e recursos que possam ter um impacto positivo no nosso plano e (3) ações a incluir para consolidar a
coerência, aprendizagem intensa, sustentabilidade e melhoria contínua. Em agosto de 2017, a Equipa de
Liderança analisou o progresso nos objetivos de 2016-17 e decidiu continuar com os mesmos objetivos para
2017-18. Este plano reflete os objetivos de 2017-18 e a contribuição dada pelos funcionários, consultores
externos, membros do conselho e distritos, Equipa de Liderança e pelos escritos de Fullan. O rascunho deste
plano foi elaborado pelo Dr. Karl Clauset, Consultor Sénior da SCEC, e revisto pela Equipa de Liderança.
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Quadro de Coerência1

Promoção da Diretriz

 Um objetivo partilhado impulsio

 Um pequeno número de metas
à aprendizagem dos alunos ince
decisões.

 Uma estratégia clara para atingi
objetivos é conhecida por todos

 A mudança dos conhecimentos é
para a SCEC avançar.

Cultura de Valores Colaborativos

 Uma mentalidade de cresciment
subjacente à cultura de valores.

 Os líderes dão o exemplo aprend
próprios e moldando uma cultur
aprendizagem.

 A capacitação coletiva é promov
do desenvolvimento individual.

 Estruturas e processos apoiam o
colaborativo intencional.

1
Copyright  2016 por Corwin. Todos os

Schools, Districts, and Systems por Mich

Cultura
de Valores

R

Focalização
Conselho de Administração da SCEC 5

Padrões e Indicadores Colaborativos do DESE

Liderança, Governação e Comunicação

na a ação.

vinculadas
ntiva as

r os
.

usada

 Governação Focada do Conselho de
Administração

 Liderança Colaborativa Eficaz

 Planeamento Colaborativo dos Progressos

 Desenvolvimento Educacionalmente Correto do
Orçamento

 Sistemas Colaborativos Eficazes para Apoio e
Intervenção de Nível

Liderança, Governação e Comunicação

o está

endo eles
a de

ida acima

trabalho

 Liderança Colaborativa Eficaz

 Planeamento Colaborativo dos Progressos

Gestão de Recursos Humanos e Desenvolvimento
Profissional

 Recrutamento de Pessoal, Seleção, Atribuição

 Crescimento e Desenvolvimento do Educador

 Aprendizagem Profissional

 direitos reservados. Reproduzido de Coherence: The Right Drivers in Action for
ael Fullan e Joanne Quinn. Thousand Oaks, CA: Corwin, www.corwin.com.

na Diretriz
Colaborativos

Intensificação
da

Aprendizagem

Garantia de
esponsabilização
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Quadro de Coerência Padrões e Indicadores Colaborativos do DESE

Intensificação da Aprendizagem Currículo e Instrução

 Os objetivos da aprendizagem são claros
para todos e incentivam a instrução.

 Um conjunto de práticas pedagógicas
eficazes é conhecido e usado por todos os
educadores.

 São usados processos robustos (inquérito
colaborativo e exame do trabalho dos
alunos) regularmente para melhorar a
prática.

 Currículo Alinhado, Consistentemente Transmitido
e em Desenvolvimento Contínuo

 Forte Liderança Pedagógica e Instrução Eficaz

Avaliação

 Recolha e Divulgação de Dados

 Tomada de Decisão Baseada em Dados

 Avaliação do Aluno

Apoios do Aluno

 Apoio Escolar

 Acesso e Equidade

 Continuidade Educacional e Participação do Aluno

 Serviços e Parcerias para Apoiar a Aprendizagem

Garantia de Responsabilização Currículo e Instrução

 A capacitação é usada para melhorar
continuamente os resultados.

 Um desempenho inferior é uma
oportunidade de crescimento, não de
culpa.

 A responsabilização externa é usada de
forma transparente para avaliar o
progresso.

 Tempo de Instrução Suficiente

Apoios do Aluno

 Segurança

Gestão Financeira e de Ativos

 Desenvolvimento Completo e Inclusivo do
Orçamento

 Documentação Orçamental Completa e Utilizável

 Relacionamentos Cívicos Construtivos

 Saúde Fiscal e Gestão Financeira

 Planeamento de Capital e Manutenção de
Instalações
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Mapeamento Ambiental

Em maio e junho de 2017, a Equipa de Liderança procurou o contributo das partes interessadas sobre (1)
fatores emergentes no nosso ambiente que podem afetar o nosso plano, (2) novos pontos fortes, realizações e
recursos que possam ter um impacto positivo no nosso plano. Eis uma seleção das respostas dadas pelas
partes interessadas.

Fatores emergentes no nosso ambiente

 Maior competição entre provedores terapêuticos e
educacionais

 Aumento das expectativas de dados quantitativos
do desempenho dos alunos

 Maior diversidade cultural e linguística dos alunos  Alunos com necessidades mais graves e complexas

 Funcionários e líderes com pressão de produzir
mais

 Redes sociais e avanços na tecnologia

 Preocupações de segurança para alunos e
funcionários

 Preocupações sobre mudanças nas políticas
públicas e no financiamento

 Necessidade dos distritos de serviços de transição
fortes

 Distritos que requerem mais apoios e serviços

Novos pontos fortes, realizações e recursos

 Currículo mais direcionado ao aluno  Maior foco na regulação e no envolvimento dos
alunos

 STEAM, atividades baseadas em projetos, Espaços
Criadores

 Maior acesso e uso de dados do progresso do aluno

 Instauração de rotinas fortes/consistentes  Novas informações sobre ciência cognitiva e
aprendizagem

 Utilização de um forte currículo escolar/funcional  A tecnologia avança para apoiar o/a
ensino/aprendizagem

 Colaboração com os distritos no transporte  Alunos que regressam aos distritos em pouco
tempo

ÁREAS DE OBJETIVOS DA SOUTH COAST EDUCATIONAL COLLABORATIVE PARA O ANO ESCOLAR 2017-2018

Na sua reunião de agosto de 2017, a Equipa de Liderança refletiu sobre o trabalho realizado até ao momento
em relação aos objetivos de 2016-17 e decidiu continuar com os mesmos objetivos para 2017-18.

Os objetivos desenvolvidos para a Avaliação de Educadores e/ou Planos de Desenvolvimento Profissional
Individual, e as iniciativas em todos os locais da escola e do programa e entre disciplinas, devem pautar-se por
esses objetivos, os quais estão alinhados com o Plano Estratégico 2017-22.

1. Melhorar a capacidade dos alunos de se autorregular e crescer social e emocionalmente com
crescente independência.

2. Aumentar e melhorar o uso de instrução informada por dados.
3. Aumentar o uso da aprendizagem baseada em projetos e em locais, incluindo o STEAM (ciência,

tecnologia, engenharia e matemática, em conjunto com a arte).
4. Aumentar a consciência intercultural e a comunicação respeitosa com todos os alunos e suas famílias.
5. Aumentar e melhorar as oportunidades de aprendizagem comunitária para todos os alunos.
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Elementos do Quadro de Coerência – Progressos Alcançados e Medidas de Ação Propostas

As páginas seguintes apresentam cada um dos quatro elementos do Quadro de Coerência e descrevem para
cada elemento (1) o que ele significa para o plano estratégico, (2) o progresso feito durante o Plano Estratégico
de 2012-17 e (3) as medidas de ação propostas para este Plano Estratégico 2017-22. A Equipa de Liderança
planeia analisar o progresso anual feito em cada elemento e rever e atualizar as medidas de ação propostas.

Focalização na Diretriz página 9 Cultura de Valores Colaborativos páginas 10-11

Intensificação da Aprendizagem páginas 12-13 Garantia de Responsabilização página 12
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Promoção da Diretriz

Com o contributo e o envolvimento de toda a comunidade da SCEC, o Conselho de Administração, o Diretor
Executivo e a Equipa de Liderança da SCEC orientam a focalização na diretriz da SCEC através do/a:

 Desenvolvimento e aperfeiçoamento de um propósito moral partilhado que impulsiona a ação.

 Articulação de um pequeno número de metas que afeta o que mais importa – melhorar a aprendizagem
dos alunos.

 Criação e utilização de uma estratégia clara, conhecida por todos, para alcançar os objetivos.

 Participação e manutenção dos ciclos de inovação, fornecendo uma perspetiva direcional, apoiando uma
inovação focada em todos os níveis e difundindo novas práticas.

Este trabalho é apoiado através do desenvolvimento de orçamentos e planos de implementação
educacionalmente corretos, e da eliminação de iniciativas e práticas desnecessárias. Ele está alinhado com o
Padrão Distrital do Ensino para Alunos com Necessidades Especiais (ESE) para a Liderança e Governação. As
decisões de liderança e as ações relacionadas com o cumprimento de metas colaborativas são regularmente
comunicadas à comunidade e promovem a confiança do público, o apoio comunitário e o comprometimento
financeiro necessário para alcançar um alto desempenho por parte dos alunos e funcionários.

Progressos da Focalização na Diretriz 2012 - 2017

 Desde setembro de 2012, a Equipa de Liderança estabeleceu objetivos prioritários anuais para a
aprendizagem dos alunos.

 Aperfeiçoamento contínuo dos papéis e responsabilidades da Equipa de Liderança e dos Facilitadores
para melhorar a liderança distributiva e aumentar a comunicação e a colaboração.

 Oportunidades de aprendizagem profissional contínuas e reforçadas para o Conselho de
Administração.

 Lançamento de ciclos piloto de inovação para melhorar a capacidade de autorregulação dos alunos,
reforçar o uso de instrução informada por dados, aumentar o uso de aprendizagem baseada em
projetos e locais, incluindo o STEAM, e aumentar e melhorar as oportunidades de aprendizagem
comunitária para todos os alunos.

Medidas de Ação Propostas sobre a Focalização na Diretriz

1. Estabelecimento de diálogo entre os funcionários e os distritos membros para afirmar o nosso objetivo
partilhado e rever a nossa visão, missão e valores fundamentais de forma a garantir que todos estejam
alinhados uns com os outros e com o Acordo SCEC.

2. Desenvolver, articular e comunicar os objetivos plurianuais da SCEC e as estratégias claras para
alcançar esses objetivos.

3. Criar ciclos de inovação dentro e entre os programas para atingir cada objetivo da SCEC.

4. Melhorar as oportunidades de aprendizagem profissional do Conselho de Administração para
promover a sustentabilidade.

5. Identificar, reduzir ou eliminar iniciativas e práticas que reduzem o foco ou inibem o progresso.

6. Criar e implementar um sistema para acompanhar o desenvolvimento e implementação de objetivos
individuais e de equipa, e ciclos de inovação para cada objetivo dentro e entre programas, e para
avaliar o impacto desses objetivos e ciclos, e partilhar amplamente essa informação.

7. Continuar a melhorar e aperfeiçoar a liderança distributiva, a todos os níveis, para que os indivíduos
tenham capacidade, autoridade, responsabilidade e apoio para proporcionar uma liderança que
desenvolve continuamente a sustentabilidade e promove a coerência, o bem-estar, a aprendizagem
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intensa e os líderes emergentes.

Cultura de Valores Colaborativos

Com o contributo e o envolvimento de toda a comunidade da SCEC, o Conselho de Administração, o Diretor
Executivo e a Equipa de Liderança da SCEC orientam a cultura de valores colaborativos dentro da SCEC, nos
distritos que servimos e com os nossos parceiros externos através da/e:

 Promoção de uma mentalidade de crescimento subjacente à cultura de valores.

 Dar o exemplo de aprendizagem própria, moldando uma cultura de aprendizagem.

 Promoção da capacitação coletiva acima do desenvolvimento individual.

 Criação e manutenção de estruturas e processos que apoiam o trabalho colaborativo intencional.

Este trabalho é apoiado através do crescimento e desenvolvimento do educador, aprendizagem profissional, e
recrutamento, seleção e atribuição de pessoal. Ele está alinhado com os Padrões Distritais do ESE para a
Liderança e Governação e para a Gestão de Recursos Humanos e Desenvolvimento Profissional.

Progressos na Cultura de Valores Colaborativos 2012 - 2017

 Foram negociados, em 2016-17, os novos acordos de negociação coletiva da SCEC com o sindicato para
2017-2020 que reforçam o papel do Comité de Estudo da liderança/sindicato para se concentrar em
questões que afetam a capacidade dos funcionários da SCEC de alcançar o seu crescimento
profissional individual e coletivo, e para fortalecer e reforçar a sustentabilidade através da
intensificação da coerência, liderança distribuída, liderança intensa e aprendizagem intensa em toda a
organização.

 Foram criadas oportunidades dentro da organização para professores, técnicos auxiliares, provedores
de serviços relacionados e consultores externos de forma a poderem trabalhar em conjunto de forma
colaborativa.

 Aumento da colaboração com outras organizações colaborativas através da MOEC, Massachusetts
Organization of Educational Collaboratives (Organização dos Programas Colaborativos Educacionais de
Massachusetts) e da SCRO, Southeast Collaborative Regional Organization (Organização Regional dos
Programas Colaborativos do Sudeste).

Medidas de Ação Propostas sobre a Cultura de Valores Colaborativos

1. Avaliar e aperfeiçoar as competências de liderança de forma a serem os principais alunos através da
modelação da aprendizagem e da mentalidade de crescimento, moldando culturas colaborativas e
maximizando a aprendizagem dos alunos.

2. Avaliar e melhorar as atuais iniciativas de capacitação e oportunidades de aprendizagem profissional
no que respeita à sua capacidade de promover uma sólida aprendizagem e aplicação colaborativas,
resultando num impacto sustentado e sistematizado.

3. Modificar ou criar estruturas e processos para apoiar de forma mais eficaz o trabalho colaborativo
intencional.

4. Continuar a desenvolver e implementar estratégias e iniciativas que promovam a aprendizagem e a
ação individual para os alunos e suas famílias, funcionários, membros do conselho e outros membros
da comunidade da SCEC nas oito dimensões inter-relacionadas do bem-estar: ocupacional, emocional,
espiritual, ambiental, financeira, física, social e intelectual.
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Medidas de Ação Propostas sobre a Cultura de Valores Colaborativos (continuação)

5. Melhorar e fortalecer a aprendizagem profissional contínua para todos os funcionários, Equipa de
Liderança, Conselho de Administração e consultores externos para desenvolver uma capacidade
individual e coletiva alinhada com o nosso plano estratégico 2017-22, os objetivos da Equipa de
Liderança, os planos de desenvolvimento profissional individual e os objetivos individuais e de equipa.

6. Fortalecer a colaboração com os distritos, outras organizações colaborativas e outras instituições
regionais, nacionais e internacionais para partilhar conhecimentos e desenvolver e implementar
serviços que demonstrem excelência, sejam centrados nas pessoas e sejam diferenciados para
responder às diversas necessidades dos alunos e suas famílias, funcionários, membros do conselho e
outros membros da comunidade da SCEC.

7. Aumentar a coordenação e a colaboração entre especialistas em psicologia clínica, medicina,
neurobiologia e educação para melhorar o crescimento dos alunos, desde os alunos com uma
condição médica frágil até aos que apresentam distúrbios comportamentais e emocionais.

8. Proporcionar oportunidades mais frequentes para partilhar as melhores práticas em todos os
programas da SCEC e com os distritos: o que funciona, quais são as semelhanças, como é feito.

9. Trabalhar com as escolas públicas para aumentar a inclusão de alunos da SCEC e para ajudar essas
escolas a estabelecerem uma prática terapêutica mais favorável para alunos com problemas
emocionais/comportamentais.

10. Aumentar o envolvimento familiar com as equipas para construir o entendimento e consenso sobre a
programação guiada pela teoria e os seus resultados.

11. Aumentar a disponibilidade dos funcionários da SCEC para prestar serviços de consulta aos distritos e
satisfazer as suas necessidades de pessoal a curto prazo no respeitante a provedores de
serviços/terapeutas.

12. Continuar e melhorar o papel do Comité de Estudo da liderança/sindicato para se concentrar em
questões que afetam a capacidade dos funcionários da SCEC de alcançar o seu crescimento
profissional individual e coletivo, e para fortalecer e reforçar a sustentabilidade através da
intensificação da coerência, liderança distribuída, liderança intensa, aprendizagem intensa e bem-estar
em toda a organização.
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Intensificação da Aprendizagem
Com o contributo e o envolvimento de toda a comunidade da SCEC, o Conselho de Administração, o Diretor
Executivo e a Equipa de Liderança da SCEC orientam a intensificação da aprendizagem dentro da SCEC
através da/e:

 Garantia que os objetivos da aprendizagem são claros para todos e incentivam a instrução.

 Facilitar a professores, técnicos auxiliares e prestadores de serviços relacionados que conheçam e usem
habilmente um conjunto de práticas pedagógicas eficazes.

 Promoção do uso regular de processos robustos (tais como, inquérito colaborativo e exame do trabalho
dos alunos) para melhorar a prática.

Este trabalho é apoiado através de um currículo alinhado, consistentemente transmitido e em
desenvolvimento contínuo, uma forte liderança pedagógica e uma instrução eficaz, um sistema de avaliação de
alunos que suporta quer a avaliação formativa quer a avaliação sumativa e com tomada de decisão baseada
em dados, e um sistema de apoios, serviços e parcerias para aprendizagem escolar e sócio-emocional, acesso e
equidade, continuidade/transição educacional e participação dos alunos. Ele está alinhado com os Padrões
Distritais do ESE para Currículo e Instrução, Avaliação e Apoios aos Alunos.

Progressos na Intensificação da Aprendizagem 2012 - 2017

 Aumentou a percentagem de alunos que tiveram avaliações regulares no MCAS (Sistema de Avaliação
Abrangente de Massachusetts), que evidenciaram uma melhoria nas notas do MCAS de um ano
escolar para o seguinte, e que obtiveram o diploma do ensino secundário.

 Durante o ano escolar de 2016-17, cerca de 50% dos alunos apresentaram um crescimento moderado
na sua capacidade de se autorregular ou mantiveram níveis estáveis de autorregulação com maior
independência (menos apoios).

 Em todos os programas e níveis escolares, houve um envolvimento em esforços para melhorar a
capacidade dos alunos de se autorregular, aumentar os tipos de dados recolhidos sobre o desempenho
do aluno e os seus apoios, aumentar o uso de instrução informada por dados, aumentar o uso da
aprendizagem baseada em projetos e em locais, e para aumentar e melhorar as oportunidades de
aprendizagem comunitária para todos os alunos.

 Reconhecimento por parte da SCEC de que a natureza das necessidades dos alunos mudou
significativamente com o lançamento de esforços para modificar o currículo e a instrução, e ajustar e
capacitar o pessoal através da colaboração e aprendizagem profissional para responder a essas
necessidades.

Medidas de Ação Propostas sobre a Intensificação da Aprendizagem

1. Melhorar a capacidade dos alunos de se autorregular e crescer social e emocionalmente com
crescente independência.

2. Aumentar e melhorar o uso de instrução informada por dados.

3. Aumentar o uso da aprendizagem baseada em projetos e em locais, incluindo o STEAM.

4. Aumentar a consciência intercultural e a comunicação respeitosa com todos os alunos e suas famílias.

5. Aumentar e melhorar as oportunidades de aprendizagem comunitária para todos os alunos.
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Medidas de Ação Propostas sobre a Intensificação da Aprendizagem (continuação)

6. Garantir que os objetivos da aprendizagem são claros para todos e incentivam a instrução.

7. Permitir que professores, técnicos auxiliares e prestadores de serviços relacionados conheçam e usem
habilmente um conjunto de práticas pedagógicas eficazes.

8. Promover o uso regular de processos robustos (tais como, inquérito colaborativo e exame do trabalho
dos alunos) em todos os programas.

9. Melhorar o uso de dados em tempo real na prática do dia-a-dia, incluindo a conceção, implementação
e avaliação de intervenções para o crescimento escolar, sócio-emocional e motor.

10. Fornecer um desenvolvimento profissional sustentado, para todos os funcionários, nas ciências da
aprendizagem, incluindo aquilo que é conhecido e como pode ser aplicado de forma a melhorar o
ensino, a avaliação e a participação.

11. Para alunos com distúrbios comportamentais e emocionais, desenvolver métodos de ensino mais
fortes de pensamento crítico e argumentação, como capacidades básicas que se aplicam a todas as
matérias bem como ao desenvolvimento sócio-emocional.

12. Garantir a coesão entre os programas para facilitar as transições dos alunos de programa em
programa.

13. Criar ciclos de inovação envolvendo o aumento da integração de meios digitais que aceleram e
intensificam a aprendizagem e desenvolvem a capacidade de utilização de dados para informar a
instrução.

14. Criar um sistema para consultores em que possam analisar e anotar as provas de vídeo do
desempenho dos alunos e construir uma videoteca de consultores demonstrando intervenções
baseadas em evidências.

15. Estimular o bem-estar – ocupacional, emocional, espiritual, ambiental, financeiro, físico, social e
intelectual – no currículo, ensino, aprendizagem e avaliação para todos os adultos e alunos.

16. Fortalecer parcerias regionais, nacionais e internacionais com outras organizações para criar uma
aprendizagem intensa que demonstre excelência, seja centrada nas pessoas e seja diferenciada para
responder às diversas necessidades dos alunos e suas famílias, funcionários, membros do conselho e
outros membros da comunidade da SCEC.
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Garantia de Responsabilização
Com o contributo e o envolvimento de toda a comunidade da SCEC, o Conselho de Administração, o Diretor
Executivo e a Equipa de Liderança da SCEC orientam a garantia de responsabilização interna dentro da SCEC e
de responsabilização externa junto dos distritos que servimos, parceiros externos, agências estaduais/ federais
e organizações nacionais/internacionais através do/e/a:

 Reforço das capacidades para melhorar continuamente os resultados.

 Assegurar que um desempenho inferior é uma oportunidade de crescimento, não de culpa.

 Utilização da responsabilização externa de forma transparente para avaliar o progresso.

Este trabalho é apoiado através da garantia que a SCEC cumpre ou excede as expectativas de ser uma empresa
ecológica e os requisitos de conformidade locais, estaduais e federais para um programa colaborativo eficaz e
economicamente acessível com crescimento comprovado da aprendizagem dos alunos, tempo de instrução
suficiente, segurança dos alunos e funcionários, saúde fiscal e gestão financeira, planeamento e conservação
de capital, e sustentabilidade. Ele está alinhado com os Padrões Distritais do ESE para Currículo e Instrução
(tempo de instrução suficiente), Apoios aos Alunos (segurança) e Gestão Financeira e de Ativos.

Progressos na Garantia de Responsabilização 2012 - 2017

 Maior supervisão e apoio, a todos os níveis, para ajudar os funcionários a melhorar o seu desempenho.

 Conclusão com êxito, em 2016, da Revisão do Programa Coordenado do ESE que corrigiu as 6 áreas, de
um total de 52 áreas, que foram identificadas como apenas parcialmente implementadas.

 Elaboração de Relatórios Anuais para os anos escolares 2012-16 que cumpriram os requisitos do ESE, e
publicação dos relatórios no site da SCEC. Cada relatório de programa incluiu dados sobre a relação
custo-eficácia.

Medidas de Ação Propostas sobre a Garantia de Responsabilização

1. Aumentar as oportunidades na comunidade para demonstrar excelência aos distritos de
encaminhamento e alcançar novos distritos.

2. Aumentar a coerência, a clareza e a continuidade dentro e entre os programas no que diz respeito aos
processos de admissão e transição, acessibilidade aos funcionários da SCEC de acordo com as suas
funções e responsabilidades, aquisição de currículo, boletim escolar, comunicação e envolvimento
familiar.

3. Examinar as práticas atuais e as práticas propostas para o futuro de forma a aumentar a produtividade
e a eficiência operacional, aumentar o número de pessoas atendidas, e aumentar a agilidade
organizacional e a resistência às condições e tendências externas.

4. Garantir que a SCEC aprende e melhora o seu desempenho face às programadas Auditorias Anuais
Independentes, Revisões Financeiras do Programa Colaborativo do ESE, Relatórios Anuais do Programa
Colaborativo e as Revisões do Programa Coordenado.

5. Utilizar os objetivos de desempenho propostos no plano ESE ESSA [Every Student Succeeds Act / Lei
“Todos os Alunos Têm Sucesso”] 2019, para alunos com necessidades especiais, de forma a
desenvolver e implementar planos para superar as expectativas.

6. Adotar e aplicar indicadores de saúde organizacional e bem-estar como um contexto de desempenho
individual dos funcionários e do líder, para além dos indicadores de resultados do desempenho e bem-
estar dos alunos.

7. Desenvolver uma equipa de líderes, criando critérios de medição e um sistema de recolha de dados
para documentar e medir o progresso em sustentabilidade.

8. Avaliar o progresso dos indicadores de sustentabilidade e desenvolver e implementar um plano de
ação para melhorá-lo.


