
   

CARTA DE MISSÃO DO DIRETOR 

(Anexo I – Portaria n.º  

266/2012, de 30 de agosto) 

 

Nome do Diretor: António Alberto da Rocha Rodrigues  Escalão: 3º 

Escola: Agrupamento de Escolas de Vila Verde Grupo de Recrutamento: 500 

. 

Período em avaliação: de 2013 /09 /01 a 2018 /08 /31 
  

 

MISSÃO: É missão da Escola formar cidadãos livres e com capacidade para 

participar ativamente na construção de uma sociedade de conhecimento, no 

respeito e cumprimento dos valores humanistas, culturais, sociais e ambientais. 

A Escola deverá ser reconhecida pela sua elevada qualidade na formação 

integral das crianças e jovens. 

 

Compromissos Conteúdo 

1º 

Assegurar a concretização das metas constantes do Projeto 

Educativo através do envolvimento de toda a comunidade. 

Criar condições para a criação do novo Projeto Educativo. 

2º 

Garantir um Plano de Atividades rico e diversificado, tendo 

como ênfase a diversificação das ofertas curriculares, a 

flexibilidade e inovação na organização das atividades letivas 

e na “gramática de escola”. 

3º 

Gerir de forma racional e eficaz os recursos humanos, 

potenciando cada indivíduo, motivando e reconhecendo o 

mérito e promovendo o envolvimento de todos na construção 

de uma cultura de trabalho colaborativa. 

4º 

Garantir uma gestão justa, eficaz e integrada dos recursos 

financeiros e materiais do agrupamento de escolas. Preservar 

o parque escolar e dotar, em cada ano, as escolas dos 

materiais e equipamentos necessários ao desenvolvimento do 

projeto educativo. 

5º Concretizar, anualmente, o respetivo Plano de Formação. 
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Incentivar e promover práticas de formação inovadoras e de 

investigação científica sobre processos e resultados 

educativos como estratégia de formação. 

6º 

Garantir a continuidade de práticas sustentadas de 

autoavaliação do agrupamento que garantam a evolução 

continua através da execução dos respetivos planos de 

melhoria. 

7º 

Reforçar os mecanismos de participação e de envolvimento da 

comunidade na vida do agrupamento, aperfeiçoando e 

modernizando gradualmente os processos administrativos e 

de comunicação da organização. 

 

 

 

 

 
O Diretor       

 
 

António Alberto da Rocha Rodrigues 

 

 

 

 


