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Nome do Diretor António Jorge Gonçalves Pedro Escalão 4º 

Unidade Orgânica Agrupamento de Escolas Vale Aveiras Grupo 420 

Período em avaliação 29/08/2017 a 28/08/2021 

 

Missão 

Garantir um serviço público de educação de qualidade, centrado nas necessidades e 

especificidades individuais, que favoreça a plena integração e promova uma efetiva igualdade de 

oportunidades e que, por essa via, contribua para o desenvolvimento de cidadãos livres, 

competentes, ativos e com elevado sentido crítico. 

 

Compromissos       Conteúdos Calendarização 

Organização e 
Gestão Pedagógica 

 

 Elaboração/atualização do projeto curricular, projeto 

educativo e plano anual de atividades do agrupamento; 

 Elaboração de um plano de articulação com o objetivo 

de reforçar a articulação interdisciplinar; 

 Promoção de candidaturas a projetos regionais, 

nacionais e internacionais, como forma de promover a 

partilha de experiências; 

 Calendarização dos testes de avaliação pela Direção, de 

modo a garantir maior espaçamento entre os mesmos, 

facilitando a preparação dos alunos. 

Ao longo do 

mandato 

Sucesso Educativo 

e Abandono 

Escolar 

 

 

 Criação de um centro de recursos/sala de estudo, em 

horário alargado; 

 Dinamização da oferta de complemento curricular;  

 Continuação de uma oferta formativa diversificada; 

 Organização de sessões de orientação profissional para 

alunos do 9º ano; 

 Reforço do apoio de ação social para alunos carenciados 

que vá além do legislado; 

 Dinamização de campanhas de solidariedade anuais. 

Ao longo do 

mandato 
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Clima de 

Segurança/ 

Disciplina 

 

 Reuniões periódicas com o pessoal não docente, a fim de 

serem tomadas medidas de prevenção contra a 

indisciplina; 

 Recuperação rápida de pequenas anomalias e danos nas 

instalações, evitando a sua degradação e minorando 

possíveis acidentes; 

 Realização de sessões sobre a gestão de conflitos e 

implementação de programas de desenvolvimento sócio-

afetivo; 

 Realização de exercícios internos de evacuação, nas 

várias escolas do agrupamento 

Ao longo do 

mandato 

 

 

 Atualização da inventariação dos recursos materiais; 

 Diversificar fontes de receitas próprias; 

 Estabelecimento de novos protocolos para rentabilizar as 

instalações, alugando espaços para a 

formação/seminários ou outros eventos. 

 

Gestão 
administrativa-

Financeira 

Ao longo de cada 

ano letivo 

  

Gestão de 

Recursos 

Materiais, 

Recursos 

Humanos e 

Espaços de 

Intervenção 

 

 Requalificação e manutenção dos espaços verdes, 

desenvolvendo atitudes ecológicas; 

 Reforço do equipamento tecnológico nas salas de aula; 

 Racionalização da utilização da água (mecanismos 

controladores de débito e adoção de sistemas de rega 

poupadores de água; 

 Reformulação das salas de professores e salas de 

pessoal, tornando-as mais atrativas e funcionais; 

 Criação de ambientes pedagógicos e físicos adequados às 

caraterísticas e necessidades dos alunos; 

 Afetação de pessoal docente e não docente a tarefas e 

funções que melhor se adequam ao Projeto Educativo 

(polivalência de funcionários). 

 

Ao longo do 

mandato 

Formação 

Profissional 

 

 Conceção de um plano de formação para os professores, 

pessoal não docente, pais e encarregados de educação. 

 

Ao longo do 

mandato 

 

Avaliação Interna e 
externa anual 

 

 Constituição de uma equipa de autoavaliação estável; 

 Conceção e concretização de instrumentos de 

autoavaliação; 

 Aplicação de inquéritos anuais aos diferentes elementos 

da comunidade educativa que permitam a recolha de 

dados necessários para a tomada de decisões tendentes 

ao aperfeiçoamento e desenvolvimento do Agrupamento; 

Por ano letivo 
(avaliação 
interna) 
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Articulação 

Escola / Família / 

Comunidade 

 

 Criação e implementação de um plano de comunicação 

no agrupamento, que defina os canais e as formas de 

comunicação a utilizar na comunicação interna e 

externa; 

 Disponibilização aos EE e alunos, no portal do cartão 

eletrónico de informação sobre faltas, notas e 

documentos do seu interesse; 

 Organização de eventos, ao longo do ano letivo, nas 

várias escolas do agrupamento motivadoras e 

mobilizadoras de toda a comunidade.  

Ao longo do 

mandato 

 

 

O diretor 

António Jorge Gonçalves Pedro 


