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CARTA DE MISSÃO 

 

Nome do Diretor: Maria Amélia Pereira da Cunha Feio             Escalão: 9º                 Escola: Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Grândola          

Grupo de Recrutamento: 560      Período de Avaliação: de 17/07/2017 a 16/07/2021. 

 

Missão: 

“No quadro da concretização do Projeto Educativo e dos Planos Anuais de Atividades, contribuir para elevar o nível de escolarização e qualificação 

profissional dos jovens e da população em áreas de potencial interesse no tecido económico e empresarial regionais, proporcionado uma formação 

profissional de reconhecido valor que promova não só o desenvolvimento de competências técnicas mas também um desenvolvimento global e equilibrado da 

pessoa do aluno, capaz de pensar e agir, de resolver problemas, de articulação entre o saber, o saber fazer e o saber ser, que facilitem a sua integração 

socioprofissional”.  
 

 

Compromissos  Metas a alcançar/Estratégias a desenvolver 

1º) Promover a melhoria do sucesso educativo dos alunos, das 

aprendizagens e dos resultados, através da avaliação sistemática 
dos imputs e outputs educativos, garantindo uma formação de 
qualidade, e um perfil de competências de saber, saber fazer, saber 
ser e saber estar, visando a integração socioprofissional e 
possibilitando o prosseguimento de estudos. 

• Aplicação de medidas de promoção do sucesso escolar adequadas ao tipo de problemas 
identificados (recuperação modular/recuperação de aprendizagem; apoio a alunos NEE e 
apoios transversais; apoio a alunos nas disciplinas de preparação para exame nacional 
para prosseguimento de estudos, apoios sociais) …. 

• Aperfeiçoamento das práticas letivas e do trabalho colaborativo em coerência com o 
modelo de ensino por estrutura modular, implementado generalizadamente a diferenciação 
pedagógica e métodos e técnicas de ensino mais interactivas. 

• Implementação do Plano de Promoção do Sucesso escolar: Medidas 3 e 4 

• Aplicação de métodos e técnicas de ensino de diferenciação pedagógica em todos os 
departamentos curriculares 

2º) Promover uma gestão baseada numa cultura de liderança ativa 

e colaborativa, valorizando as lideranças intermédias na sua ação 
de coordenação e de orientação das equipas pedagógicas e efetuar 
uma gestão mobilizadora dos recursos da comunidade educativa 
no desenvolvimento de projetos, parcerias e soluções inovadoras, 
que se revelem uma oportunidade para o sucesso dos alunos, para 
o desenvolvimento do projeto educativo da escola e satisfação dos 
stakeholders. 

• Implementação de medidas para reforço das lideranças intermédias na sua acção de 
coordenação do processo de ensino-aprendizagem (Coord. DC e DT): 
- Plano de Promoção do Sucesso Escolar: medidas 3 e 4 (Coord DC) 
- Plano de Promoção do Sucesso Escolar: medidas 1 e 2 (DT e Coord DT) 

- Aplicação de outras medidas de promoção do sucesso escolar (articulação curricular e 
trabalho colaborativo na recuperação modular/rec de aprendizagens/ recuperação de 
assiduidade) 

3º) Efetuar uma gestão otimizada dos recursos financeiros e 

físicos da escola, explorando oportunidades, potencialidades 

• Aplicação das receitas próprias na melhoria das condições de ensino-aprendizagem e de 
trabalho de todos:  
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educativas e económicas, investindo as receitas, fomentando a 
criatividade e os projetos inovadores, visando a melhoria da 
qualidade do ensino e da aprendizagem e condições de trabalho de 
todos, valorizando a escola e a sua imagem 

 

- Aquisição de trator e de atomizador;  
- Aquisição de equipamento para biblioteca (expositores, púlpito); 
- Aquisição de PCs para nova sala de informática. 
- Renovar equipamentos audiovisuais nas salas de aula. 
- Dotar todas as salas de aula com aquecedores 

4º) Valorizar a qualificação dos recursos humanos e a 

profissionalidade, a partilha de experiencias e saberes e o trabalho 
em equipa, a reflexão partilhada do trabalho desenvolvido, 
fomentando o desenvolvimento profissional, a melhoria de 
resultados, a satisfação dos stakeholders e a imagem da escola. 

• Através do Centro de Formação da Associação de Escolas, construir um Plano de 
Formação Docente que dê resposta às necessidades didáctico pedagógico da escola 

• Plano de formação para pessoal não docente, com acções anuais no posto de trabalho 
especialmente nos SAE mas também aos diferentes grupos de PND 

5º) Reforçar a Imagem da escola e a afirmação no meio, 

promovendo a divulgação da política educativa e identitária através 
de canais de comunicação eficientes, dando a conhecer os 
projetos, a metodologia de ensino e atividades educativas e 
formativas. 

• Produção e divulgação de Boletim trimestral O Semeador; 

• Reforçar a divulgação das actividades da escola nas redes sociais (Facebook e blogs) 

• Articulação com as instituições económicas, profissionais, associativas, sociais e culturais, 
visando a adequação da oferta formativa às necessidades específicas e a otimização dos 
recursos disponíveis, a divulgação dos cursos, a participação em eventos regionais, a 
preparação dos alunos para o exercício profissional qualificado e contactos com o mundo 
do trabalho bem como experiências profissionais de caráter sistemático. 

6º) Aprofundar, ampliar e consolidar o trabalho articulado e em 
rede com entidades de diferentes setores de atividade, locais e 
regionais, visando o estabelecimento de parcerias estáveis e 
duradouras que proporcionem oportunidades para desenvolver 
projetos de interesse comum e garantam a melhoria da qualidade 
da educação e formação profissional dos jovens 

• Estabelecimento de novas parcerias que beneficiem o processo ensino aprendizagem 
(EDIA: para dinamização de seminários, visitas d estudo dos alunos, formação de 
docentes) 

• Reforço das parcerias de mediação escola-família (CPCJ, Seg Social) 

• Reforço dos protocolos existentes com empresas para inserção de jovens em FCT 

7º) Promover uma avaliação interna da escola suportada em 
princípios e metodologias em linha com o quadro de referencia 
europeu da qualidade para a educação e formação profissional 
(EQAVET), que vise a introdução de melhoria no planeamento, na 
organização, nas práticas profissionais e nos resultados 
trabalhando para a melhoria, para alcançar a excelência. 

• Realizar avaliação interna coerente, continua e sistemática, por equipa constituída para o 
efeito 

• Avaliar e (re) construir o PPSE, introduzindo as melhorias que vierem a considerar-se 
necessárias. 

 

Nota:  

- Os compromissos apresentam-se desenvolvidos de forma quantificada e calendarizada no Projeto de intervenção 2017/2021 e têm em consideração os resultados a 

alcançar no quadro da concretização do Projeto Educativo 2016/2019 e seguintes, vertidos nos respectivos Planos Anuais de Atividades. 
 

Grândola, EPDR 02/09/2017 

 

             A Diretora                                            O Presidente do Conselho Geral    


