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O Agrupamento de Alhandra, S. João dos Montes e Sobralinho pertence ao concelho de Vila 

Franca de Xira e caracteriza-se pela sua dispersão geográfica e heterogeneidade social, não 

podendo ser alheio a uma certa mudança sociológica que mantendo altos níveis de população 

carenciada se alia agora, e cada vez mais, a uma instalação de famílias com maiores 

rendimentos e níveis  de literacia que procuram sair das grandes cidades e instalar-se em 

comunidades mais pequenas. 

 Esta alteração social a par de toda a transformação digital e comportamental que assistimos 

neste séc.XXI requer uma organização escolar que possa responder a estes novos desafios. 

 A Carta de Missão  de alguém que tem a responsabilidade de dirigir  este agrupamento de 

escolas passará sempre por  conseguir condições para que se possa operacionalizar a visão e 

o plano estratégico que decorre do cumprimento do seu Projeto Educativo e do enunciado da 

sua visão “Ser uma escola de referência, reconhecida pelas suas práticas transformadoras, 

integradoras e criativas” 

No caso vertente do nosso Agrupamento o compromisso de cumprimento dos enunciados de 

uma visão assente em critérios de qualidade e inovação na ação pedagógica e de  inclusão 

e participação, no âmbito social. 

 

 



 

 

 

 Para que este desígnio possa ser cumprido durante o mandato que agora se inicia, é 

minha Missão e Compromisso: 

 

 1 - Gerir os recursos humanos   existentes de forma a que o serviço educativo possa ser 

assegurado num ambiente positivo e colaborativo; 

2- Garantir uma disponibilidade de recursos materiais que garantam esses compromissos;  

3 - Implementar as medidas expressas no nosso Plano de Ação de Desenvolvimento 

Digital da escola; 

4 – Desenvolver e apoiar os nossos projetos de internacionalização; 

5- Garantir a execução do nosso plano de Inovação;  

6 – Sustentar um plano de formação interna regular; 

 7 – Apoiar e incentivar projetos que envolvam princípios de solidariedade social e 

sustentabilidade ambiental; 

8 – Pugnar pela requalificação e alargamento das instalações da escola sede; 

9 – Lançar as bases de um alargamento da oferta formativa e escolar que responda às 

necessidades da sua comunidade em articulação com as empresas e entidades locais; 

10 - Organizar e manter um modelo de avaliação interno em continuidade por forma a se 

poder monitorizar o cumprimento destes princípios; 

11 – Garantir uma gestão eficaz dos serviços administrativos e financeiros;  

 



 

A efetivação do conceito de escola inclusiva, responsável e crítica propiciando percursos 

de aprendizagem de futuros cidadãos do séc. XXI, conscientes, interventivos e capazes de 

operarem mudanças pressupõe que, no campo dos objetivos mais explícitos  daquilo 

que é o “core” do nosso serviço educativo  se apontem  as metas de:  

 

a) Melhoria dos níveis de sucesso escolar em todos os anos de escolaridade 

b) Redução do abandono escolar em todos os anos de escolaridade 

c) manutenção dos níveis de transição e qualidade quando em situação de término do 9º 

ano de escolaridade. 

 

 

A Diretora 

17 de Janeiro de 2021 
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