
 

 

 

Carta de Missão – 2015/2019 

CARTA DE MISSÃO 

(Portaria n.º 266/2012, de 30 de agosto) 

 

Nome do Diretor: António Luís Araújo Duarte – Escalão: 8º 

Escola: Agrupamento de Escolas de Guia, Pombal – Grupo de Recrutamento: 300 

Período de avaliação: de 2015 a 2019 

 

 

Missão 

 

Priorizar o desenvolvimento organizacional e educativo do AEG, baseado numa avaliação 

contínua e consistente, a fim de promover a identidade do Agrupamento, a sua afirmação 

local e a qualidade do serviço público de educação a prestar à Comunidade Educativa.  

 

Reforçar o espírito do Projeto Educativo do Agrupamento (PEA), no sentido de educar 

cidadãos pela formação pessoal, social, cultural, moral e científica, que desenvolvam 

capacidades/competências para a sua auto-realização, com autonomia e espírito crítico 

face à sua integração num mundo em rápida e constante mutação. 

 

Promover uma cultura de eficiência e eficácia, de melhorias nos resultados escolares e 

educativos, na diminuição de abandono, com rigor e a corresponsabilização de todos os 

intervenientes da Comunidade Educativa. 

 

 

Compromissos Conteúdos 

1 

Projeto 

educativo 

Envolver a Comunidade Educativa nas ações do PEA para a concretização das 

metas aí definidas, baseada numa revisão e atualização constantes em função 

dos contextos e realidades locais. 

 

2 

Melhoria 

dos 

resultados 

Análise e reflexão sistemáticas sobre os resultados obtidos, baseadas em 

ferramentas de trabalho que facilitem a adoção de estratégias para a melhoria 

do desempenho global do AEG (processos de inovação, apoios educativos, 

trabalho colaborativo, diferenciação pedagógica, supervisão pedagógica, 

tutorias, coadjuvações, reforço da carga curricular...). 

 

03 

Participação 

da 

comunidade 

Melhoria e reforço das relações entre o AEG e a Comunidade pela valorização 

das colaborações, parcerias e protocolos existentes, promovendo a visibilidade 

e relações institucionais. 

Sensibilizar os Encarregados de Educação para um envolvimento e um 

acompanhamento mais eficazes no percurso escolar/educativo dos nossos 

educandos. 

 

4 

Autorregulação 

e cultura 

organizacional 

Sistematizar as práticas de autoavaliação do AEG com fidedignidade face aos 

objetivos e metas expressos nos documentos orientadores, sobretudo através da 

estruturação, implementação e concretização dos planos de melhoria para o 

efeito, no sentido da orientação para a qualidade e melhoria contínuas, 

próprias de uma organização inteligente e aprendente.  

Envolver a Comunidade Educativa na elaboração e na concretização das 

ações/iniciativas previstas nos documentos orientadores e estratégicos. 

Melhorar a qualidade organizacional, administrativa e pedagógica de acordo 

com os resultados dos processos de autorregulação. 
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Compromissos Conteúdos 

5 

Circulação 

da 

informação 

Implementação de modelos e meios de comunicação institucional, quer 

verticais, quer horizontais, tornando-a mais funcional e atrativa para uma 

informação que se pretende constante e atualizada junto de toda a 

Comunidade Educativa. 

  

6 

Gestão 

de 

recursos 

Humanos  

Gerir eficazmente os recursos existentes e disponíveis através da motivação e da 

corresponsabilização no exercício das respetivas funções, consciencializando 

para os diversos papéis essenciais ao funcionamento da organização. 

Materiais  

Gerir eficazmente os recursos materiais disponíveis em função das necessidades 

elencadas, em tempo útil, para fins pedagógicos e tecnológicos. 

 

 

 

 

 

Data: Guia, Agrupamento de Escolas, 12 de agosto de 2015 

 

 

 

O Diretor 

 

______________________ 
António Luís Araújo Duarte 

O/A Presidente do Conselho Geral 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


