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CARTA DE MISSÃO 
       “Juntos, construímos Escola.” 

 
  AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE AVEIRAS 

 
 
 
 
 
 

  

Diretora 

Lourença Martins Simões 

Portaria nº 266/2012 

30 agosto 

            Os quatro pilares da Educação do Relatório para a UNESCO: 

                  Educação para o século XXI. 

Aprender  

a  

conhecer 

Aprender 

 a  

fazer 

Aprender  
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conviver 
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ser 
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Nome do Diretor-Lourença Martins Simões                                 Escalão- 4º  

 

Escola – Agrupamento de Escolas Vale Aveiras  

Grupo de Recrutamento – 1º Ciclo 

Período em avaliação – 23-08-2021 a 23-08-2025 

 

Tendo como base os eixos definidos no Plano de Intervenção foi elaborado o seguinte anexo, 

(anexo I da portaria nº 266/2012) com a definição dos compromissos, conteúdos e 

calendarização, delineados para o período avaliativo. 

 

Missão  

 Enquanto diretora do Agrupamento de Escolas Vale Aveiras, assumirei, como missão, 

desenvolver um ensino de qualidade, de modo a proporcionar aos alunos um ambiente educativo 

que lhes permita realizar um percurso escolar de sucesso e realização pessoal, diversificando 

as respostas educativas, valorizando o desenvolvimento das suas capacidades e respeitando 

os ritmos de aprendizagem. Assumirei como missão, promover a formação integral dos alunos, 

nos domínios, científico, tecnológico, artístico, humano, ético, social e ambiental, e, promover, em 

simultâneo, o desenvolvimento sociocultural de toda a comunidade educativa, fomentando o seu 

empenhamento e a sua participação na gestão democrática do Agrupamento. 
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Compromissos Conteúdos   Calendarização 

 

 

 

1. Promover o sucesso Escolar 

Construir, implementar, monitorizar e avaliar o Projeto Educativo do 

Agrupamento, através do envolvimento de todos os agentes educativos. 

No decorrer do período 

avaliativo 

Garantir o cumprimento do Plano Anual de Atividades (articulado com o PE).  

Promover a implementação das medidas do DL 54/2018. 

Promover oferta formativa e educativa abrangente e diversificada, numa 

perspetiva inclusiva, que possa promover a qualidade e a diversidade das 

aprendizagens. 

Implementar o Projeto de Inovação. (portaria 181/2019) 

Envolver os alunos e encarregados de educação no processo educativo. 

Estimular a Excelência, o Trabalho e o Esforço. 

 

 

 

2. Promover uma gestão eficaz e 

eficiente dos recursos humanos, 

materiais e financeiros  

 

 

 

 

Gerir os recursos humanos da escola de forma equilibrada, de modo a 

promover o sucesso escolar, fomentando o trabalho colaborativo,  

participativo e de união.  

No decorrer do período 

avaliativo 

Potencializar a autonomia dos órgãos de gestão e coordenação intermédia e 

manter uma dimensão humana entre todos os agentes educativos. 

Gerir os recursos financeiros, com rigor, cumprindo com todas as orientações 

 e normativos da tutela. 

Promover uma cultura de preservação, manutenção e requalificação de 

recursos materiais. 

Rentabilizar as plataformas informáticas para uma melhor gestão 

administrativa, pedagógica e comunicativa. 

Rentabilizar os serviços existentes no Agrupamento (refeitório, bufete, 

papelaria…). 
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Compromissos Conteúdos   Calendarização 

 

 

 

 

3.Promover práticas de 

avaliação e autoavaliação 

Construir um modelo de autoavaliação articulado com a avaliação externa 

que se consubstancie num efetivo instrumento de gestão estratégica e de 

suporte à decisão da direção e de aprimoramento e melhoria dos processos 

pedagógicos. 

No decorrer do período 

avaliativo 

Aplicar anualmente o modelo de Autoavaliação, de modo a avaliar, divulgar, 

discutir, repensar e reestruturar todas as práticas educativas do 

Agrupamento. 

Envolver o pessoal não docente na Vida do Agrupamento, participando na 

construção dos documentos, em reuniões e decisões do Agrupamento. 

Elaborar, com cada aluno, o seu Plano Estratégico Individual e com cada  

turma um Plano Estratégico da Turma, nos quais os alunos participam na 

definição das metas, dos objetivos e das ações. 

Desenvolver um processo transparente e consistente de avaliação docente. 

4- Promover a participação e o 

       envolvimento da comunidade 

       educativa  

Reforçar a importância da família e da Associação de Pais na vida do 

Agrupamento. 
No decorrer do período 

avaliativo 
Aproximar o Agrupamento à Comunidade e projetar a Identidade do 

Agrupamento. 

Criar parcerias com entidades Locais. 

  

 5- Melhorar a comunicação no     

Agrupamento e com a Comunidade 

Educativa 

Criar um Plano Estratégico de Comunicação (Interna e Externa). 

No decorrer do período 

avaliativo 

Criar linhas de comunicação claras e atempadas entre Agrupamento e 

Comunidade Educativa. 

Simplificar procedimentos, priorizar a utilização do Ofice 365, página web 

e redes sociais. 

Fomentar abertura comunicativa da Direção a todos os agentes 

educativos. 

 

18 de novembro 2021                                                                                                                                                                         A Diretora  

Lourença Martins Simões 
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