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Carta de Missão 

Nome do Diretor: Albano Barbosa da Silva Maia                           Escalão: 9.º 

Agrupamento de Escolas do Viso, Porto                       Grupo de Recrutamento: 500-Matemática 

Período em avaliação: de 21 / 07 / 2017  a  21/ 07 /2021 

 

No sentido de concretizar o previsto na Portaria n. º 26/2012, de 30 de agosto, indico a missão que irá 

nortear o meu trabalho durante os quatro anos de mandato para que fui empossado em 21 de julho 

de 2017. O que agora se expõe, não constitui novidade em relação ao que já é público e que consta 

no meu projeto de intervenção. 

 

MISSÃO – O Agrupamento de Escolas do Viso, Porto deve promover o desenvolvimento integral dos 

seus alunos, transmitindo conhecimentos e saberes essenciais para a formação de cidadãos 

autónomos, críticos, empreendedores, solidários e preparados para intervir conscientemente num 

mundo em constante mudança. 

VALORES – O Agrupamento de Escolas do Viso, Porto deve incutir, entre outros, os seguintes 

valores: a responsabilidade, o respeito, a solidariedade, a confiança, a justiça, a resiliência, a 

transparência e a integridade. 

VISÃO – O Agrupamento de Escolas do Viso, Porto deve distinguir-se pelas suas dinâmicas, 

empreendimentos/esforços para ultrapassar as dificuldades e de conseguir o sucesso quer dos 

alunos quer da unidade orgânica. 

 

 

COMPROMISSOS CONTEÚDO 
 

 

 

 

 

 

1 - MEDIDAS DE PROMOÇÃO DO 

SUCESSO ESCOLAR. 

 Aumentar o sucesso educativo nas disciplinas identificadas com 

mais insucesso, nas provas finais do 9.ºano e nas de taxas de 

transição; 

 Apostar no despiste precoce das dificuldades das aprendizagens 

mobilizando significativamente recursos para apoios nos anos 

iniciais da escolaridade obrigatória; 

 Reforçar o reforço das aprendizagens através de apoios 

pedagógicos, coadjuvações em sala de aula, sala de estudo, 

apoios individualizados, reforço da carga horária das disciplinas, 

caso a situação do ano anterior o justifique; apoios para 

preparação para as provas finais; 

 Afetação do crédito horário letivo para as medidas efetivas de 

promoção do sucesso escolar dos alunos; 
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 Fomentar a articulação entre o Pré-escolar e o 1.º Ciclo ensino 

básico, de forma a transmitir todas as informações consideradas 

relevantes para a aprendizagem das crianças; 

 Afetação até dois professores do 1.º Ciclo para apoio pedagógico 

acrescido; 

 Melhorar a afetação dos recursos para apoio a alunos do ensino 

especial de modo a aumentar a qualidade do apoio prestado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

2 - MEDIDAS DE PROMOÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE REGRAS E 

DISCIPLINA. 

 Potenciar estratégias de gestão que reforcem a prevenção de 

situações de indisciplina; 

 Assegurar o respeito pelas normas de conduta e convivialidade na 

comunidade educativa quer em contexto de sala de aula quer nos 

demais espaços do agrupamento; 

 Envolver os pais ou encarregados de educação na resolução dos 

problemas disciplinares; 

 Organizar os horários das turmas da escola-sede de forma a 

manter ambientes mais propícios à manutenção da disciplina; 

 Elaborar, se possível e dentro dos recursos disponíveis do 

agrupamento, para os alunos retidos ainda durante o ano letivo, 

um horário alternativo aos das turmas desses alunos, de modo a 

não frequentarem a turma após a sua retenção; 

 Estabelecimento de prémios de incentivo, por ano de escolaridade, 

aos alunos que mais progrediram ao longo do ano letivo em termos 

de diminuição de problemas disciplinares e em melhoria do seu 

próprio comportamento em sala de aula e fora dela. 

 

 

 

3 - MEDIDAS PARA PROMOVER 

A PARTICIPAÇÃO E 

ENVOLVIMENTO DOS PAIS OU 

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

NA VIDA ESCOLAR DOS SEUS 

EDUCANDOS. 

 Potenciar estratégias de gestão que reforcem a promoção e o 

envolvimento da dos pais ou encarregados de educação na vida 

escolar dos seus educandos; 

 Criação da atividade “Pais e Encarregados de Educação no 

Agrupamento do Viso” durante o 1.º e 2.º período de cada ano 

letivo; 

 Reuniões de lançamento de ano letivo, com a presença dos pais e 

encarregados de educação, para os alunos do 1.º ano (uma 

reunião em cada escola do 1.º Ciclo ensino básico do 

agrupamento), 5.º ano e 7.º ano e com a presença de um 

representante da Associação de Pais;  

 Melhorar a difusão da comunicação e da informação relativa à vida 

escolar dos seus educandos; 

 Reuniões, no final de cada ano letivo, entre o Diretor e a 

Associação de Pais para analisar o horário de funcionamento do 



                                                                                                             

 

                                                                                                                      ,                

                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

3 

Pré-escolar e do 1.º Ciclo ensino básico, bem como das Atividades 

de Enriquecimento Curricular e Atividades de Acompanhamento à 

Família, entre outros aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO 

AGRUPAMENTO. 

 Organizar e gerir o agrupamento pelos princípios da legalidade, 

transparência, equidade e imparcialidade;  

 Desenvolver uma liderança e gestão de proximidade; 

 Aprofundar os processos de prestação de contas; 

 Atualizar e redefinir os documentos estruturantes do agrupamento; 

 Otimizar a distribuição de serviço dos recursos humanos, a fim de 

assegurar a qualidade do serviço prestado; 

 Reforçar as competências de supervisão das práticas profissionais 

e procedimentos pedagógicos das estruturas de supervisão 

pedagógica; 

 Definição de uma nova matriz curricular no agrupamento, 

caminhando para que a lecionação na escola-sede seja feita em 

tempos de 50 minutos; 

 Redefinir os critérios de avaliação, de modo a não existir um 

“espartilhar” de critérios em função das disciplinas/ano de 

escolaridade e clarificar os princípios que deve obedecer a 

retenção nos anos não terminais de ciclo, que deve ser 

excepcional;  

 Cooperação com os parceiros sociais de modo a obter mais valias 

para o serviço público de educação do agrupamento. 

 

 

5 - MEDIDAS PARA MELHORAR 

A PRODUTIVIDADE DOS 

RECURSOS HUMANOS NÃO 

DOCENTES 

 Articulação frequente com a coordenadora técnica dos serviços de 

administração escolar no sentido de planear o trabalho 

administrativo;  

 O trabalho dos assistentes operacionais deve ser planeado 

conjuntamente com a chefe dos assistentes operacionais, por 

forma a garantir a prestação do serviço educativo de qualidade;  

 Transparência e rigor na aplicação do SIADAP 3. 

 

6 - GARANTIR UMA GESTÃO 

EQUILIBRADA DOS RECURSOS 

MATERIAIS E FINANCEIROS 

 Implementar uma política de rigor, subordinada às necessidades 

reais do agrupamento, não menosprezando as necessidades 

inerentes à gestão dos espaços e do normal desenvolvimento da 

aprendizagem;  

 Diligenciar para que os recursos financeiros sejam prioritariamente 

aplicados nas actividades letivas; 

 Inventariar as necessidades das escolas do 1.ºCiclo ensino básico 

do agrupamento em articulação com o município e definir 

estratégias para a sua resolução;  
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 Melhoria dos procedimentos burocráticos através da sua 

atualização pela via informática, nomeadamente a introdução do 

livro de ponto eletrónico, entre outros a implementar caso se 

justifique.  

 

7 - CONSOLIDAR OS 

MECANISMOS DE 

AUTORREGULAÇÃO COMO 

INSTRUMENTOS DE MELHORIA 

CONTÍNUA DO AGRUPAMENTO 

 Analisar e refletir trimestralmente sobre resultados académicos em 

Departamento e em Conselho Pedagógico para elencar estratégias 

de diferenciação pedagógica e superação das dificuldades; 

 Elaborar estudos estatísticos para retirar ilações sobre a qualidade 

das aprendizagens; 

 Elaborar documentos de monitorização da atividade do 

agrupamento. 

 
 
RECURSOS NECESSÁRIOS  

Os compromissos definidos serão prosseguidos com base nos recursos humanos, materiais e 

financeiros afetos ao Agrupamento de Escolas do Viso, Porto, para além dos recursos humanos/ 

financeiros provenientes de candidaturas a Projetos Nacionais/Internacionais ou de receitas próprias 

do Agrupamento. 

 
 
 
 
______ / _____ / _______ 
 
O Diretor: 
 
 
 
______ / _____ / _______ 
 
 
A Presidente do Conselho Geral: 
 
 
 
(Documento aprovado em reunião  do Conselho Geral de 31 de abril de 2018) 


