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VISÃO, MISSÃO E VALORES 

Como nos vemos…  

Somos uma grande comunidade que, apesar da dispersão geográfica, procura levar 
a cabo um Projeto Educativo comum; 

Temos recursos humanos experientes e dinâmicos;  

Promovemos a aprendizagem com recurso a múltiplas estratégias; 

Oferecemos respostas de qualidade para públicos com NEE e somos alvo de 
procura de alunos fora da “nossa” área geográfica; 

Os resultados dos nossos alunos podem melhorar. 

Existimos para… 

Promover a qualidade da educação e procurar melhorar, sempre, os resultados dos 
alunos, num ambiente saudável e inclusivo; 

Procurar as respostas adequadas a cada aluno(a). 

Valorizamos… 

O rigor; 

O respeito pela diferença; 

A justiça; 

A inovação; 

O empreendedorismo; 

O trabalho em rede; 

A cidadania… 
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MISSÃO DO DIRETOR 

Tendo em conta o Projeto Educativo do Agrupamento Vertical de Escolas Luísa 
Todi cabe-me, enquanto Diretor, coordenar e gerir, os diferentes patamares 
organizacionais, as diferentes sensibilidades, os diferentes agentes que constituem 
esta organização complexa, onde a causa última é o desenvolvimento harmonioso e 
integral das capacidades físicas, cognitivas e de valores dos alunos que frequentam 
a mesma, de forma a criarmos homens e mulheres que possam enfrentar o dia à dia 
e que sejam agentes empenhados na mudança e na construção de um mundo 
melhor para todos, onde a tolerância e o respeito pelo ser humano esteja sempre 
presente. 

Ao longo destes últimos anos fizemos um percurso onde sobressaiu a alteração 
física das estruturas que compõem esta unidade orgânica, todos e a uma só voz 
empenhamo-nos em dotar este Agrupamento de mais e melhores instalações e 
equipamentos, realidade que está à vista de todos, fruto de um trabalho de 
persistência, mas acima de tudo de conjugação de todas as sinergias desta 
comunidade educativa. 

Criaram-se novas e melhores condições de trabalho para exercer a profissão, 
criaram-se novas e melhores condições para que os alunos se sentissem mais 
confortáveis para adquirirem os conhecimentos que a escola lhes proporciona. 

Com a construção das novas instalações e equipamento das mesmas o Pré-
Escolar tornou-se realidade, dando outro sentido ao funcionamento pedagógico 
desta unidade orgânica. 

Tentámos sempre criar uma escola onde se desenvolvessem novas dinâmicas e 
que as mesmas fossem apelativas. 

Para mim o passado serve-me para refletir e tirar ilações do que correu mal ou 
menos bem, no sentido de melhorar as performances no âmbito das aprendizagens. 

A Escola Pública é um pilar fundamental das sociedades e ela é determinante na 
evolução ou na regressão das mesmas, por isso ela tem que ser entendida como 
uma realidade dinâmica que recebe e respeita todas as identidades que a compõem. 
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Nesse sentido a nossa liderança será uma liderança educacional e 
transformacional centrada nas pessoas, no estimular da criatividade, no levar a 
comunidade educativa a questionar-se, a problematizar o quotidiano e a perspetivar 
a escola a embarcar em estratégias transformadoras imbuídas de princípios e 
valores que as pessoas partilhem, dando assim uma nova dimensão antropológica à 
Escola. 

Para dar corpo a esta ideia, e de forma sistemática, vamos continuar a pugnar: 

• Pelo aprofundamento do relacionamento e articulação dos diferentes 
patamares organizacionais e pedagógicos do Agrupamento; 

• Continuação e aprofundamento das relações Agrupamento/Famílias e em 
particular com as Associações de Pais; 

• Continuar a pugnar por mais e melhores condições de trabalho e de 
aprendizagem; 

• Trabalhar para dotar a Escola de mais e melhores meios facilitadores das 
aprendizagens 

No entanto a nossa maior preocupação centrar-se-á no trabalho efetuado em 
contexto de sala de aula, pois hoje em dia todas as sociedades têm um desafio pela 
frente que é o sucesso educativo. Para que haja sucesso educativo é necessário e 
urgente que o trabalho de sala de aula se cruze com a atitude das famílias, numa 
lógica onde a escola é responsável pela aquisição do saber e as famílias são 
responsáveis pela educação. 

Como queremos uma escola de sucesso para todos, torna-se necessário e 
urgente que as famílias assumam as suas responsabilidades aprofundando a 
articulação com os diferentes profissionais da educação. 

Numa sociedade onde se exige cada vez mais saberes, é imperioso que toda a 
comunidade educativa, professores, alunos, pais, autarquia e instituições, tenha uma 
atitude interativa, no âmbito do seu projeto educativo, onde se reconhece a 
heterogeneidade dos seus alunos com a ambição de ter uma escola de excelência. 
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COMPROMISSOS A ESTABELECER RELATIVAMENTE À UNIDADE 

ORGÂNICA 

Compromissos 
Objetivos estratégicos 

Conteúdos 
Objetivos operacionais 

Evidências Calendarização 

Garantir uma gestão 

integrada e eficaz 

dos recursos 

humanos, materiais 

e financeiros 

• Otimizar a distribuição 

de serviço do pessoal 

docente e não docente, 

a fim de assegurar a 

qualidade do serviço 

prestado. 

• Garantir a equidade de 

acesso aos recursos 

pedagógicos, 

informáticos e 

tecnológicos. 

• Aprofundar os 

processos de 

prestação de contas. 

• Diligenciar para que os 

recursos financeiros 

sejam aplicados 

prioritariamente nas 

atividades letivas. 

• Mapas de 

distribuição de 

serviço. 

• Plano de 

Melhoria. 

• Conta de 

Gerência e 

respetivos 

relatórios. 

• Questionários de 

satisfação. 

2013/2017 

Definir áreas 

funcionais e atribuir 

responsabilidades 

específicas de 

trabalho que 

facilitem a 

cooperação e 

melhorem a eficácia 

das ações. 

• Otimizar os 

mecanismos de 

automatização dos 

procedimentos 

administrativos. 

• Constituição de 

Equipas de Trabalho 

Docente e não Docente 

com  vista à promoção 

do trabalho 

• Mapas de 

Distribuição de 

serviço. 

• Atas de reuniões 

dos das diversas 

Equipas de 

Trabalho. 

• Planos de Ação. 

• Atas de reuniões 

de 

2013/2017 
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Compromissos 
Objetivos estratégicos 

Conteúdos 
Objetivos operacionais 

Evidências Calendarização 

colaborativo e à 

melhoria da 

produtividade do 

trabalho. 

• Reforçar as 

competências de 

supervisão das práticas 

profissionais e 

procedimentos 

pedagógicos a 

Coordenadores de 

Departamento e a 

Delegados de 

Disciplina, 

respetivamente. 

• Reforçar as 

competências de 

supervisão das funções 

profissionais a 

coordenadores 

técnicos e a 

operacionais. 

Departamento/Gr

upo Disciplinar. 

• Relatórios de 

desempenho de 

cargos de 

coordenação. 

Valorizar o 

Agrupamento 

enquanto espaço 

privilegiado para o 

desenvolvimento da 

formação integral do 

indivíduo 

• Reforçar a dimensão 

humana, promovendo 

a cultura e identidade 

profissional, 

conducente a um bom 

clima relacional no 

Agrupamento. 

• Formar e informar os 

alunos para uma 

cidadania ativa e para 

prevenir a indisciplina. 

• Elaboração de projetos 

• Reuniões gerais 

de docentes. 

• Reuniões gerais 

de não docentes. 

• Assembleias de 

Delegados de 

Turma. 

• Projetos sociais e 

de voluntariado e 

parcerias. 

• Registos do 

Gabinete de 

2013/2017 
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Compromissos 
Objetivos estratégicos 

Conteúdos 
Objetivos operacionais 

Evidências Calendarização 

que visem o 

envolvimento do 

Agrupamento em 

causas sociais. 

Intervenção 

Disciplinar (GID). 

• Questionários de 

satisfação. 

• Dar enfoque aos 

resultados 

escolares e aos 

resultados 

sociais 

(conhecimentos, 

capacidades e 

valores que 

concorrem para o 

sucesso 

educativo) 

• Desenvolver 

soluções 

concertadas com 

alunos, docentes, 

encarregados de 

educação e 

técnicos 

especializados, 

para o 

incremento de 

programas e 

estratégias de 

combate ao 

insucesso 

escolar 

• Promover 

sistemas de 

monitorização 

dos resultados 

• Elaborar Planos de 

Grupo/Turma de forma 

articulada com 

benefício para as 

aprendizagens 

significativas. 

• Analisar os resultados 

de avaliação dos 

alunos para elencar 

estratégias de 

diferenciação 

pedagógica e 

superação das 

dificuldades. 

• Reforçar a componente 

de apoio ao currículo 

e/ou o reforço das 

aprendizagens através 

de: 

• Apoio ao Estudo nas 

diferentes disciplinas – 

2.º ciclo. 

• Coadjuvações/Apoios – 

3.º ciclo. 

• Indicação de alunos 

para outras ofertas 

educativas. 

• Articulação do trabalho 

de sala de aula com o 

da Biblioteca, para 

Atas de Conselhos 

de Turma. 

• Atas de Reuniões 

com EE. 

• Assembleias de 

Turma. 

• Planos 

Individuais de 

Trabalho. 

• Planos de 

Grupo/Turma. 

• Registos de 

frequência e 

relatórios de 

desempenho. 

• Reuniões de 

articulação 

vertical e 

horizontal. 

• Grelhas de 

análise dos 

dados do 

insucesso, 

sucesso e 

sucesso pleno. 

• Elaboração de 

relatórios sobre o 

impacto das 

atividades e dos 

projetos na 

TNI e TAI 

anualmente. 

Relatórios 

trimestrais. 

Relatório final e 

respetivo Plano 

de Ação para o 

ano seguinte. 
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Compromissos 
Objetivos estratégicos 

Conteúdos 
Objetivos operacionais 

Evidências Calendarização 

escolares desenvolvimento das 

literacias e promoção 

da leitura. 

• Desenvolver e 

consolidar as ações de 

articulação curricular 

entre todos os ciclos do 

Ensino Básico de 

forma a assegurar-se 

uma maior 

sequencialidade das 

aprendizagens e um 

impacto crescente na 

melhoria dos 

resultados. 

• Elaborar estudos 

estatísticos para retirar 

ilações sobre a 

qualidade das 

aprendizagens. 

• Analisar e refletir 

trimestralmente sobre 

resultados académicos 

em Departamento e em 

Conselho Pedagógico. 

• Reforçar os 

mecanismos de 

regulação das 

aprendizagens: 

• Testes Nacionais 

Intermédios (TNI) 

• Testes de Aferição 

Interna (TAI) em todos 

os anos e disciplinas 

qualidade das 

aprendizagens. 

• Relatórios de 

Apoios 

Educativos e 

Tutorias. 

• Relatórios sobre 

conhecimentos e 

capacidades não 

desenvolvidas 

pelos alunos 

(retidos ou não 

aprovados). 
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Compromissos 
Objetivos estratégicos 

Conteúdos 
Objetivos operacionais 

Evidências Calendarização 

cujo TNI não seja 

aplicado. 

• Propor aos alunos a 

frequência de Apoio ao 

Estudo, Promoção do 

Sucesso Escolar, 

Tutoria, Cursos 

Vocacionais, como 

forma de superação 

das dificuldades 

permanentes ou 

temporárias. 

Reforçar os 

mecanismos de 

participação e de 

envolvimento de 

toda a comunidade 

na vida do 

Agrupamento 

• Diligenciar e 

sensibilizar para um 

maior envolvimento por 

parte dos 

encarregados de 

educação no percurso 

escolar dos seus 

educandos. 

• Auscultar a 

comunidade escolar e 

educativa aquando da 

elaboração dos 

documentos 

estruturantes do 

Agrupamento. 

• Propor iniciativas que 

promovam o 

envolvimento da 

comunidade nas 

atividades/projetos do 

Plano Anual de 

Atividades. 

• Reuniões com 

diretores de 

turma. 

• Reuniões de EE 

com Direção. 

• Reuniões com as 

Associações de 

Pais e EE ou 

Presidentes das 

mesmas. 

• Grau de 

participação/núm

eros de EE que 

se envolvem em 

iniciativas de 

escolas ou de 

Agrupamento. 

• Contributos 

formais dos 

departamentos, 

estruturas e de 

EE. 

Sempre que se 

julgue necessário 

2013/2017 
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Compromissos 
Objetivos estratégicos 

Conteúdos 
Objetivos operacionais 

Evidências Calendarização 

Continuar o trabalho 

em rede: com 

Autarquia, 

Agrupamentos de 

Escolas, Escola 

Secundária - política 

educativa concelhia 

assente no Projeto 

Educativo Municipal 

• Partilhar boas práticas 

• Planificar iniciativas 

conjuntas. 

• Aplicar instrumentos de 

aferição e regulação 

dos resultados internos 

e externos. 

• Reuniões de  

monitorização. 

• Reuniões de 

partilha entre 

Diretores. 
Trimestral 

2013/2017 
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RECURSOS NECESSÁRIOS 

Os compromissos definidos serão prosseguidos com base nos recursos humanos, 
materiais e financeiros afetos ao Agrupamento de Escolas Luísa Todi, para além dos 
recursos humanos disponibilizados pela Câmara Municipal de Setúbal e atualizados 
em função das opções de planeamento, anuais e de médio prazo, que venham a ser 
aprovadas e atribuídas. 

 

O Diretor O Presidente do Conselho Geral 
 

António Manuel Baptista Dias 
 

Victor Manuel Ramalho Ferreira 

 


