
CARTA DE MISSÃO 

 

Missão 

De acordo com os princípios orientadores, a missão do Agrupamento de Escolas de Idães 

consiste em responder às necessidades da sua população escolar, oferecendo respostas 

educativas diferenciadas de excelência e rigor, desde a educação pré-escolar ao ensino 

secundário, que valorizem as dimensões humanista, científica, artística, desportiva, 

tecnológica, educação para a cidadania, a educação inclusiva, a educação para a saúde bem-

estar e ambiente, a inovação pedagógica e a aposta no ensino profissional, quer nas áreas em 

que é tradicionalmente forte, mas também em áreas novas que respondam às necessidades da 

comunidade, dos empregadores e do país. É ainda missão do Agrupamento de Escolas 

promover o desenvolvimento integral dos alunos que frequentam o Agrupamento de Escolas 

de Idães, num ambiente saudável, que lhes permita usufruir de uma educação relevante que 

os prepare para o futuro, perspetivando todas as mudanças como novas oportunidades. 

 

PRINCIPAIS SERVIÇOS PRESTADOS 

A escola é uma organização que exerce um papel imprescindível na nossa sociedade, sendo 

responsável pela transmissão de conhecimentos, embora tenha o dever de contribuir para a 

transformação social e concorrer para o desenvolvimento da consciência crítica, de forma a 

promover a educação para a cidadania dos alunos para uma adequada inclusão na sociedade, 

através do envolvimento e corresponsabilização de toda a comunidade educativa, garantindo 

a equidade e a igualdade de oportunidades. 

 

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS 

- Cultura de disciplina, de responsabilidade, de participação e de bem-estar;  

- Qualidade do serviço educativo;  

- Planeamento e desenvolvimento do currículo;  

- Cultura e liderança;  

- Autoavaliação e melhoria. 

 

OBJETIVOS A ATINGIR 

- Reduzir a taxa de insucesso escolar no agrupamento; 

- Nas disciplinas com exame nacional, aproximar as classificações internas das classificações 

avaliação externa; 



- Aproximar a média da escola com as médias nacionais; 

- Desenvolver a articulação entre os vários ciclos de escolaridade, de forma a assegurar uma 

necessária continuidade educativa e aprofundar relações de trabalho; 

- Desenvolver/ consolidar nos alunos competências no âmbito da Língua Portuguesa; 

- Desenvolver/ consolidar nos alunos competências no âmbito da Língua Inglesa, quer através 

dos Projetos eTwinning, quer dos Projetos Erasmus+ e do Programa de Ensino Bilingue; 

- Promover atividades que desenvolvam o raciocínio lógico e lógico-abstrato; 

- Desenvolver nos alunos hábitos de estudo, de trabalho e de pesquisa; 

- Acompanhar o aluno da forma mais personalizada possível na vida escolar; 

- Promover a generalização de atitudes de respeito e solidariedade, e incentivar a conservação 

do património material da comunidade escolar;   

- Celebrar protocolos de colaboração com entidades públicas ou privadas, no sentido de 

possibilitar aos alunos alternativas escolares de iniciação profissional, atividades de 

enriquecimento curricular e ocupação de tempos livres; 

- Contribuir para a melhoria das expectativas relativamente à educação escolar e para o 

desenvolvimento de uma cultura de escolaridade obrigatória, de forma a combater o 

abandono escolar; 

- Aumentar a participação da comunidade educativa na vida escolar e na concretização do 

Projeto Educativo; 

- Promover a inclusão; 

- Valorizar o desempenho dos alunos que se destacam através dos seus resultados académicos 

e através das suas atitudes na comunidade escolar; 

- Melhorar a qualidade de vida dos intervenientes na comunidade escolar (alunos, 

funcionários, professores e famílias), promovendo hábitos e estilos de vida saudáveis num 

ambiente saudável e seguro. 

- Valorizar o Perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Recursos humanos e financeiros, de acordo com os termos da lei e previstas no Orçamento de 

Estado. 

 

Luís Peixoto Pereira, 13 de janeiro de 2021 


