
 

 

Agrupamento Vertical de Escolas de Azeitão - 171049 
Escola Básica 2.3 de Azeitão 

Escola Básica de 1º Ciclo de Brejos do Clérigo 
Escola Básica de 1º Ciclo de Casal de Bolinhos 

Escola Básica de 1º Ciclo de Vila Nogueira de Azeitão 
Escola Básica de 1º Ciclo de Vila Fresca de Azeitão 

Escola Básica de 1º Ciclo e Jardim de Infância de Vendas de Azeitão 
Escola Básica da Brejoeira 

 

 

 

 

 

Sede – Rua António Maria de Oliveira Parreira, Vila Nogueira de Azeitão, 2929-501 AZEITÃO 
e-mail – aveazeitao@gmail.com , tel. 212197170, fax 212191115 

 

CARTA DE MISSÃO 

 

NOME DA DIRETORA ESCALÃO 

Maria Clara dos Santos Marques Félix 9º 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GRUPO DE RECRUTAMENTO 

Agrupamento Vertical de Escolas de Azeitão 300 

 

 

Missão 

No quadriénio 2013- 2017, considero que devo promover e incentivar o desenvolvimento de 
projetos e práticas que contribuam para o sucesso educativo de todos os alunos através de uma gestão 
adequada de recursos humanos, materiais e logísticos. A atuação de todos os atores da comunidade 
educativa deverá conduzir à melhoria do serviço educativo prestado, conferindo a este agrupamento de 
escolas o desígnio de se assumir como “espaço de cidadania” e, por conseguinte, de responsabilidades 
partilhadas. 

 

Compromissos Conteúdo 

1º 
Garantir um serviço público de qualidade, promovendo a melhoria dos 
resultados escolares e sociais. 

2º Registar uma taxa de abandono escolar inferior a 0,4%. 

3º 
Monitorização periódica dos resultados escolares e sociais, assim como, do 
Plano Anual de Atividades. 

4º 
Criar condições para a consolidação das ações de articulação curricular entre 
os três ciclos de ensino. 

5º Reduzir a aplicação de medidas disciplinares sancionatórias em 1%. 

6º 
Garantir uma gestão eficaz e eficiente das verbas transferidas pelo Ministério 
da Educação e Ciência, pela autarquia, bem como das obtidas através do 
Orçamento de Compensação da Despesa e Receita. 

7º Reforçar o envolvimento parental na vida das escolas. 

 
Azeitão, 2 de setembro de 2013 

 

A Diretora 
 

_______________________________________ 

O(A) Presidente do Conselho Geral 
 

_______________________________________ 
 


