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CARTA DE MISSÃO 

 

 

RENASCER na Continuidade 

 

No cumprimento do disposto no artigo 6º, da Portaria n.º 266/2012 de 30 de agosto, 

apresento ao Presidente do Conselho Geral a Carta de Missão para o quadriénio 

2021/2025, para o qual fui empossada em 14 de julho de 2021. 

 

A presente Carta de Missão assenta nos objetivos gerais e operacionais que motivaram a 

minha candidatura ao Agrupamento de Escolas Mosteiro e Cávado.  

 
Nome da Diretora: MARIA JOSÉ DA CUNHA CORREIA                Escalão: 6º 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MOSTEIRO E CÁVADO                            Grupo de Recrutamento: 400 

 

Período em avaliação: de 14 / 07 / 2021 a 14/ 07 / 2025 

 

 

Compromissos: 

 

1º Valorizar o projeto educativo, o regulamento interno, o plano anual de atividades, bem 

como o trabalho em equipa e a orientação pedagógica. 

 

 

2º Motivar os outros, ouvindo-os, apoiando-os e ajudando-os a procurar, sempre, as 

melhores soluções para ultrapassarem as contrariedades e encontrarem a qualidade de 

vida que procuram. A qualidade da escola só se alcança se a qualidade de vida dos seus 

alunos, corpo docente e não docente for respeitada. 

Missão:  

Promover uma cultura de escola de qualidade, que preste um serviço de excelência aos 

alunos, às suas famílias e valorize o papel do agrupamento na comunidade a que pertence. 

A prioridade educativa será sempre pedagógica numa liderança democrática e partilhada e 

onde valores como a equidade e a justiça, o humanismo e a cidadania serão a praxis de toda 

a minha equipa da direção. 
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3º Atuar com o objetivo de tornar o agrupamento cada vez mais inclusivo e plural. Um 

agrupamento no qual todos os alunos têm oportunidade de realizar aprendizagens 

significativas e na qual todos são respeitados e valorizados, um agrupamento que corrige 

assimetrias e que desenvolve ao máximo o potencial de cada aluno.  

 

 

4º Adotar uma gestão democrática e de proximidade com todos os intervenientes no 

processo educativo promovendo a abertura do agrupamento ao exterior. 

 

 

5º Delegar e indicar caminhos, estabelecendo o percurso a tomar para que as mudanças 

operadas tenham efeitos duradouros. 

 

 

6º Potenciar o agrupamento como espaço de transformação, promotor de um 

desenvolvimento sustentável e focado no futuro. 

 

 

7º Planear, organizar e orçamentar todas as tarefas e ações/procedimentos, facilitando, 

assim, o alcance dos resultados desejados. 

 

 

21 de outubro de 2021 

 

 

A Diretora:                                                                 O Presidente do Conselho Geral 
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