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Carta de missão 
(Portaria nº226/2012, de 30 de agosto) 

 
Diretora: Hortense Lopes dos Santos 
Grupo de recrutamento: 420 
Escalão: 9º 
Período de avaliação: 1/07/2018 a 1/07/2022 
_______________________________________________________________  
 
 
Missão: 

Pretende-se que o nosso agrupamento consolide uma identidade 
própria, em consonância de princípios orientadores, tais como: 
. Uma educação que vise a participação consciente e democrática dos jovens e 
adultos, possibilitando o desenvolvimento cívico e a formação de cidadãos 
responsáveis, criativos e tolerantes; 
· Uma educação que se insira num espírito verdadeiramente humanista, 
centrando-se no respeito por si mesmo, pelos outros e pelo ambiente, 
fomentando práticas saudáveis de convivência e de defesa do ambiente, 
sempre numa ótica de globalização do mundo atual; 
· Uma educação que fomente a colaboração ativa da comunidade educativa 
nas suas relações internas e externas; 
· Uma educação que promova o sucesso dos jovens e permita diferentes 
percursos curriculares; 
· Um agrupamento que promova a inclusão de todos os alunos; 
· Um agrupamento que promova e valorize fortemente a qualidade, a 
organização, a eficácia e o rigor como formas de favorecer o sucesso 
educativo. 
 
Compromissos 
 

 
1 

Projeto Educativo 
Promover a elaboração do projeto educativo do AECA 
Envolver a comunidade educativa nas ações do PE, articulando 
com o PAA 

 
 

2 

Comunicação 
Melhorar os mecanismos de comunicação no AECA, privilegiando 
a utilização dos meios informáticos na divulgação da informação 
Otimizar a página como instrumento de divulgação interna e 
externa do AECA 

 
3 

Gestão de recursos 
Garantir uma gestão integrada dos recursos financeiros e 
materiais do AECA, assegurando os recursos pedagógicos e 
tecnológicos e a preservação do parque escolar 



 
4 

Recursos humanos 
Promover a valorização profissional do corpo docente e não 
docente, fomentando a elaboração de um plano de formação de 
acordo com as necessidades 

 
 

5 

Alunos 
Proporcionar aos alunos percursos curriculares diversificados 
Continuar a promover o sucesso e a integração de todos os 
alunos 

 
 

6 

Avaliação 
Criar condições para monitorizar a ação educativa nas várias 
dimensões: resultados escolares, assiduidade, medidas 
disciplinares 
Favorecer a participação dos pais e encarregados de educação 
na vida escolar 

 


