
                                              Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia 

                                                       Avaliação de Desempenho Docente 

(No Cumprimento no disposto na Portaria n.º 266/2012, de 30 de agosto) 

 

Carta de Missão 

 

   Nome do Diretor: Deolinda Sara Gomes Andrade e Guardado da Silva            Escalão: 3.º 

   Escola: Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia       Grupo de Recrutamento: 290 

   Período de Avaliação de 06/junho/2017 a 06/junho/2021. 

 

 

 

 

 

Compromisso Conteúdo Cronograma 

Promover o Sucesso Educativo, numa 

perspetiva da Melhoria da Qualidade 

das Aprendizagens. 

- Constituir um grupo de trabalho transdisciplinar, numa 

perspetiva vertical de Agrupamento, para a reflexão e 

avaliação da qualidade das aprendizagens: o Observatório para 

a Qualidade das Aprendizagens; 

- Constituir o Gabinete do Aluno; 

-  Promover a figura do Provedor do Aluno; 

- Promover espaços de reflexão e participação democrática: 

Assembleia de alunos;  

- Promover o Prémio Guilherme de Corni – Mérito Escolar; 

- Promover o Prémio Sofia de Neuburg – Mérito na vertente 

humanista e do empenho escolar; 

 

Durante o mandato 

Gerir os recursos financeiros sob o 

primado da valorização do 

desenvolvimento escolar, pessoal e 

profissional. 

- Investir em recursos pedagógicos e tecnológicos, a afetar a 

projetos para a promoção das diferentes Literacias; 

- Equipar as zonas de convívio de forma a tornar estes espaços 

aprazíveis, harmoniosos e estimulantes; 

 

Durante o mandato 

Missão: proporcionar a igualdade de oportunidades para a assunção do sucesso de todos, quer escolar, quer 

profissional e pessoal, na busca da excelência, que se assume como o potenciar da realização máxima de cada um. Esta 

desenvolve-se na persecução da equidade, do desenvolvimento do sentido crítico, criativo e inovador, valorizando-se a 

participação e a integração de toda a comunidade, enquanto escola inclusiva, na procura e recetividade de novos 

desafios. Orientados para a Excelência e Inovação, procuramos alcançar o Sucesso de todos, independentemente da 

sua condição, numa lógica de desenvolvimento e inclusão. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Atouguia da Baleia, 13 de julho de 2017 

 

                         A Diretora:                                                                                         A Presidente do Conselho Geral: 

     

 

Gerir os recursos numa perspetiva de 

Agrupamento Vertical, 

desenvolvendo a cultura de escola. 

- Promover práticas colaborativas; 

- Valorizar o estabelecimento de parcerias com entidades 

externas; 

- Estabelecer o Dia do Agrupamento, desencadeando 

atividades abertas e promovidas por toda a comunidade; 

 

Durante o mandato 

Valorizar o processo de autoavaliação 

do Agrupamento. 

- Constituir uma comissão permanente para a autoavaliação, 

que integre docentes (nomeados e eleitos), um encarregado de 

educação (nomeado pela Associação de Pais), um 

representante do pessoal não docente e dois representantes 

da comunidade local, em regime de rotatividade; 

- Elaborar e publicar diversos relatórios e estudos no âmbito da 

autoavaliação; 

 

Durante o mandato 

Promover a transparência da 

administração e da atividade dos 

diferentes órgãos do Agrupamento. 

- Divulgar minutas de atas do Conselho Pedagógico; 

- Promover mecanismos democráticos de participação de toda 

a comunidade educativa na construção de documentos e 

normativos; 

 

Durante o mandato 

Valorizar os mecanismos de 

comunicação. 

- Promover a reestruturação da Página do Agrupamento; 

- Constituir uma equipa de gestão da comunicação, imagem e 

marketing do Agrupamento; 

- Articular com os meios de comunicação locais; 

Durante o mandato 

Valorizar a participação dos 

Encarregados de Educação. 

- Promover a Escola Para Pais; 

- Promover a participação dos Encarregados de Educação na 

organização, elaboração, consecução e avaliação do Plano 

Anual de Atividades; 

Durante o mandato 


