
Mensagem de Início de Ano Letivo 

 

Mais um ano, mais desafios no horizonte … 

Aos Alunos, Docentes, Pais e Encarregados de Educação, Funcionários e a todos os 

utentes e parceiros deste serviço público que tenho a honra de dirigir, desejo um ano 

letivo cheio de sucessos. 

Apresento os compromissos, definidos para a consecução dos interesses que são 

comuns a todos:  

A eficácia, (na satisfação por parte de utilizadores), a eficiência e a qualidade nos 

serviços de educação prestados, leva-nos a alcançar a melhoria no ensino e o sucesso 

nas aprendizagens que pretendemos para o Agrupamento. 

Tal pretensão é possível, porque existe um trabalho de equipa, que promove a 

interatividade, estimula a cooperação e o crescimento coletivo, que conduzem a uma 

união, em torno dos objetivos definidos, para alcançar as metas que nos propomos. 

Considerando os resultados escolares no ano letivo findo, foram atingidos os objetivos 

definidos no Projeto Educativo, no âmbito do aumento da transição entre ciclos e na 

melhoria do sucesso nas disciplinas e nos resultados nas provas finais de ciclo, no caso do 

Português. Ainda não conseguimos atingir os objetivos, no campo da melhoria dos resultados 

das provas finais de ciclo em Matemática.  

Continuaremos a tentar levar a cabo o que julgamos ser uma escola rigorosa e de qualidade, 

no ensino que prestamos aos nossos alunos: 

Um Agrupamento exigente, na tentativa de melhorar a organização das suas ofertas  

formativas, no quadro da autonomia  que o respetivo contrato  permite; 

Um Agrupamento exigente, na sua autoavaliação e certeza na capacidade de promoção da 

melhoria das aprendizagens. 

Poderemos ser um Agrupamento de referência, no seio da comunidade educativa. Tal 

dependerá, apenas, daquilo que de bom e de melhor cada um de nós trouxer. Os contributos 

positivos, a partilha de experiências e o saber ouvir são muito importantes, no caminho do 

sucesso. 

Com votos de um bom ano para todos, começamos com a certeza de que, todos juntos, 

seremos cada vez melhores. 
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