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Missão do Agrupamento 

Prestar à comunidade um serviço educativo de excelência contribuindo para a formação de 

cidadãos críticos e conscientes dos seus deveres e direitos, capazes de atuar como agentes de 

mudança, num ambiente participativo, aberto e integrador, numa Escola reconhecida pelo seu 

humanismo e por elevados padrões de exigência e responsabilidade, que valoriza o 

conhecimento, como condição de acesso ao mundo do trabalho e ao prosseguimento de 

estudos. 

 

Visão do Agrupamento 

O agrupamento pretende ser uma Escola de referência a nível local e nacional pelo sucesso 

académico e profissional dos seus alunos, pela qualidade do seu ambiente interno e relações 

externas e pelo elevado grau de satisfação das famílias. 

 

Valores do Agrupamento 

 Inclusão, numa perspetiva de aceitação e de valorização da diferença presente na 

Escola e na sociedade; 

 Solidariedade, para as gerações presentes, passadas e vindouras; 

 Cooperação, desenvolvendo técnicas de ajuda, de comunicação e de escuta; 

 Responsabilização, numa atitude de reflexão, implicação e desejo de atuar; 

 Liberdade, respeitando a autonomia de si próprio e do outro; 

 Sentido de justiça, no respeito por si próprio, pelo outro e pelo ambiente educativo; 

 Legalidade, no sentido em que toda a ação educativa deverá ter em consideração o 

respeito pela rácio legis vigente; 

 Imparcialidade/Igualdade, orientando toda a ação educativa e as opções de gestão 

numa lógica imparcial e promotora de igualdade de oportunidades; 

 Competência, nas escolhas e no desenvolvimento dos trabalhos; 

 Partilha, quer na produção do trabalho diário quer na assunção de responsabilidades; 

 

Princípios orientadores da prática pedagógica 

 Princípio do saber 

 Princípio da cidadania e da participação democrática 

 Princípio da qualidade educativa 

 Princípio da educação integral  

 Princípio da equidade social 

 Princípio da inclusão e do respeito pela diferença 

 Princípio da cooperação e da abertura à comunidade   

 



Missão do diretor 

O Diretor do Agrupamento Vertical Fernando Casimiro Pereira da Silva assume, por missão, o 

desenvolvimento de uma cultura de eficiência e eficácia aos níveis organizacional, 

administrativo e pedagógico no Agrupamento.  

Esta cultura já iniciada e testada quer pelos vários momentos de avaliação dos sistemas de 

controlo interno e externo onde procura uma melhoria significativa: 

 a nível organizacional e administrativo quer a nível pedagógico onde se verifica um 

eficaz combate ao abandono e insucesso escolar; 

 dos bons resultados dos nossos alunos nas provas finais e uma boa avaliação externa 

do Agrupamento; 

 do grau de execução do Projeto Educativo e do Plano Anual de Atividades, procurando 

conduzir o agrupamento para o desenvolvimento de um contrato de Autonomia, a 

celebrar com o Ministério da Educação e Ciência. 

Ao se favorecerem os mecanismos de autoavaliação, pela natureza dos seus objetivos, 

promover-se-á uma cultura de avaliação e de rigor que se deverá refletir, consequentemente, 

nos planos de melhoria dos diversos Departamentos Curriculares e das diversas 

estruturas/serviços de apoio ao currículo. Ainda como princípios orientadores da missão 

aponta-se a avaliação da qualidade do sucesso educativo, a formação integral das crianças e 

jovens, o envolvimento da comunidade no processo educativo, o trabalho colaborativo, a auto e 

hétero-supervisão e a articulação eficaz entre todos os órgãos, estruturas e serviços, com vista 

à prestação de um serviço público de educação de qualidade, reconhecido pelos agentes 

educativos, bem como pelos parceiros estratégicos deste Agrupamento de Escolas. 

COMPROMISSOS A ESTABELECER RELATIVAMENTE À UNIDADE ORGÂNICA 

Compromissos 
Objetivos 

estratégicos 

Conteúdos 
Objetivos operacionais 

Evidências Calendarização 

1 
Dar enfoque aos 
resultados 
escolares e aos 
resultados sociais 
(conhecimentos, 
capacidades e 
valores que 
concorrem para o 
sucesso educativo) 
Desenvolver 
soluções 
concertadas com 
alunos, docentes, 
encarregados de 
educação e 
técnicos 
especializados, 
para o incremento 
de programas e 
estratégias de 
combate ao 
insucesso escolar  
Promover sistemas 

-Analisar os resultados de avaliação dos 

alunos para elencar estratégias de 

diferenciação pedagógica e superação das 

dificuldades – ações de melhoria 

-Atas de Conselhos de Turma  

- Atas de Reuniões com EE  

- Assembleias de Turma/de delegados 

de turma  

- Planos Individuais de Trabalho  

- Planos de Trabalho das Turmas 

- Registos de frequência e relatórios 

de desempenho  

- Reuniões de articulação vertical e 

horizontal;  

- Grelhas de análise dos dados do 

insucesso, sucesso e sucesso pleno;  

- Relatórios estatísticos;  

- Relatórios de Apoios Educativos e 

do Apoio ao Estudo;  

- Relatórios sobre conhecimentos e 

2013/2017 

-Reforçar a componente de apoio ao 

currículo e/ou o reforço das aprendizagens 

através de:  

- Coadjuvação/Assessorias em sala de aula 

(turmas com piores resultados nas 

disciplinas estruturantes)  

- Apoios diretos e indiretos  

- Sala de estudo/GAA com maior dinamismo  

- Apoios individualizados  

- Reforço da carga horária nas disciplinas de 

prova final  

- Projeto PPF (preparação para provas finais)  

-Elaborar estudos estatísticos para retirar 

ilações sobre a qualidade das aprendizagens  

-Analisar e refletir trimestralmente sobre 

resultados da avaliação dos alunos em 

Departamento e em Conselho Pedagógico e 

apresentar as conclusões em Conselho Geral 



de monitorização 
dos resultados 
escolares  

-Reforçar os mecanismos de regulação das 
aprendizagens:  
- Testes Nacionais Intermédios  
- Provas de Aferição Interna (PAI)  

- Utilizar a BE no apoio ao currículo 

capacidades não desenvolvidas pelos 

alunos (retidos ou não aprovados).  

- Plano Anual de Atividades da BE. 

- Promover a articulação vertical e horizontal 

do currículo como forma de maximização 

dos resultados da aprendizagem 

- Reforçar a ligação entre a diagnose das 

dificuldades dos alunos e as propostas para 

o PAA; 

- Reforçar a importância dos quadros de 

valor e de excelência. 

2 
Garantir uma 
gestão integrada e 
eficaz dos recursos 
humanos, materiais 
e financeiros 

- Otimizar a distribuição de serviço do 

pessoal docente e não docente, a fim de 

assegurar a qualidade do serviço prestado 

- Mapas de distribuição de serviço  

- Plano de Melhoria  

- Conta de Gerência e respetivos 

relatórios  

- Questionários de satisfação  
2013/2017 

 - Garantir a equidade de acesso aos 

recursos pedagógicos, informáticos e 

tecnológicos, diversificando a oferta e 

disponibilizando a mesma através de 

mecanismos de fácil acesso.   

- Aprofundar os processos de prestação de 

contas por parte de todas as estruturas. 

- Diligenciar para que os recursos financeiros 

sejam aplicados prioritariamente nas 

atividades letivas e na melhoria das 

condições de aprendizagem.  

3 
Definir áreas 
funcionais e 
atribuir 
responsabilidades 
específicas de 
trabalho que 
facilitem a 
cooperação e 
melhorem a 
eficácia das ações  

 

-Otimizar os mecanismos de automatização 

dos procedimentos administrativos.  

- Mapas de Distribuição de tarefas 
- Documento estruturante do 
procedimento administrativo 
- Atas de reuniões dos das diversas 
Equipas de Trabalho  
- Atas de reuniões de 
Departamento/Subdepartamento 

 
2013/2017 

-Constituição de Equipas de Trabalho 

Docente e não Docente com vista à 

promoção do trabalho colaborativo e à 

melhoria da produtividade do trabalho.  

-Reforçar as competências de supervisão das 

práticas profissionais e procedimentos 

pedagógicos a Coordenadores e 

Subcoordenadores de Departamento  

4 
Valorizar o 
Agrupamento 
enquanto espaço 
privilegiado para o 
desenvolvimento 
da formação 
integral do 
indivíduo  

 

-Reforçar a dimensão humana, promovendo 

a cultura e identidade profissional, 

conducente a um bom clima relacional no 

Agrupamento  

- Reuniões gerais de docentes  

-Reuniões gerais de não docentes  

-Assembleias de Delegados de Turma  

- Assembleias de representantes de 

EE 

-Elaborar um código de conduta que 

norteie o exercício da disciplina 

- Projetos sociais e de voluntariado e 

parcerias  

- Questionários de satisfação  

- Criação de um canal de TV e 

dinamização do espaço no facebook 

- Criação de novos logotipos para o 

Agrupamento 

2013/2017 

-Formar e informar os alunos para uma 

cidadania ativa e para prevenir a indisciplina  

-Elaboração de projetos que visem o 

envolvimento do Agrupamento em causas 

sociais  

- Promover a imagem do Agrupamento  

5 
Reforçar os 
mecanismos de 
participação e de 
envolvimento de 
toda a comunidade 

- Diligenciar e sensibilizar para um maior 
envolvimento por parte dos encarregados 
de educação no percurso escolar dos seus 
educandos  

- Reuniões com diretores de turma  

- Reuniões de EE com Direção  

- Reuniões com as Associações de 

Pais e EE ou Presidentes das mesmas  

2013/2017 
-Auscultar a comunidade escolar e educativa 
aquando da elaboração dos documentos 
estruturantes do Agrupamento  



na vida do 
Agrupamento  

 

-Propor iniciativas que promovam o 

envolvimento da comunidade nas 

atividades/projetos do Plano Anual de 

Atividades  

-Dinamização de uma Semana Cultural que 

permita a abertura da escola à comunidade 

- Grau de participação /números de 

EE que se envolvem em iniciativas de 

escolas ou de Agrupamento;  

- Contributos formais dos 

departamentos, estruturas e de EE  

-PAA 

6 
Adequação dos 
documentos 
reguladores do 
agrupamento à 
realidade da 
comunidade 
promovendo a sua 
constante 
actualização e 
avaliação 

- Monitorizar os resultados propostos nas 

metas do PEA 

- Relatórios da equipa de 

autoavaliação e do PEA; 

- Plano Anual de Atividades e 

respetivo guião; 

- Revisões do Plano de Melhorias; 

- Contrato de Autonomia; 

- Novo projeto educativo. 

2013/2017 

- Promover a articulação entre o PEA e o 

PAA 

- Revisão do Plano de Melhorias e 

monitorização dos resultados propostos 

- Preparação do novo projeto educativo 

- Preparação da celebração do contrato de 

autonomia 

 

 

Rio Maior, 6 de fevereiro de 2014 

 

O diretor      A presidente do Conselho Geral 

 

_____________      _______________________ 


