
 

 

Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém 
Código: 135501 — NIFPC: 600075583 

Ano Letivo 2015-2019 

 

Equipa de Gestão- Funções 
 

Mandato 2015-2019 

Cargo Função 

Diretor: Manuel Mourão 

- Presidente do Conselho Administrativo 
- Gestão financeira 
- Presidente do Conselho Pedagógico  
- Gestão do pessoal docente e não docente 
- Formação Contínua (pessoal docente e não docente) 
- Avaliação do pessoal docente  
- Gestão da rede da oferta educativa e formativa 
- Coordenação do Desporto Escolar 
- Coordenação, planeamento e execução do Plano Anual e 
Plurianual de Atividades  
- Coordenação do Projeto Educativo e do Contrato de Autonomia 
- Coordenação do serviço de Psicologia 
- Protocolos e parcerias entidades e instituições 

Subdiretora: Susana Camacho 
 

 
- Vice-Presidente do Conselho Administrativo 
- Avaliação do pessoal docente (apoio ao Diretor) 
- Contratação de pessoal docente 
- Gestão e avaliação do pessoal não docente/assistentes técnicas 

- Gestão dos recursos financeiros e materiais 
- Supervisão dos diretores de turma do 3º ciclo 
- Acompanhamento da avaliação dos alunos do 3º ciclo 
- Supervisão do SASE: compras /contratação pública; refeitório, 
bufete e papelaria. 
 - Assinar e despachar a correspondência recebida. 

Adjunto: Vasco Carrilho 
 

- Gestão e avaliação do pessoal não docente 
- Acompanhamento da avaliação dos alunos do secundário 
- Supervisão dos diretores de turma do secundário 
- Supervisão dos alunos dos cursos profissionais e vocacionais 
- Supervisão da atividade do Secretariado de Exames 
- Supervisão do serviço de refeitório e bar da ESMF 
- Acompanhamento da biblioteca da ESMF 
- Assinar e despachar a correspondência recebida 

Adjunta: Lara Soares 

 
- Gestão e avaliação do pessoal não docente e técnicos das AAAF 
- Gestão do pessoal docente da educação pré-escolar e do 1º ciclo 
- Supervisão das equipas educativas 
- Acompanhamento da avaliação dos alunos do pré-escolar e 1º 
ciclo 
- Acompanhamento dos concursos inerentes ao pessoal não 
docente 
- Coordenação e acompanhamento das AEC e das AAAF 
- Supervisão das atividades de animação sociocultural 
- Atendimento aos Pais e Encarregados de Educação da EBFAV 
- Assinar e despachar a correspondência recebida 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
Santiago do Cacém, 7 de setembro de 2015 
 

O Diretor, 
 
Manuel Mourão 

Adjunta: Carla Mascarenhas 

- Supervisão dos diretores de Turma do 2º ciclo 
- Acompanhamento da avaliação dos alunos do 2º ciclo 
- Acompanhamento da biblioteca da EBFAV 
- Gestão e avaliação do pessoal não docente e técnicos das AAAF 
- Gestão do pessoal docente da EBFAV 
- Acompanhamento do Ensino Articulado da Música 
- Atendimento aos Pais e Encarregados de Educação da EBFAV 
- Assinar e despachar a correspondência recebida 

Coordenadora de Estabelecimento 
Maria Alexandra Pinto 

 
- Supervisão do bufete, refeitório, papelaria e reprografia da 
EBFAV (funcionamento e aprovisionamento) 
- Supervisão/acompanhamento das instalações, equipamentos e 
espaços educativos da EBFAV 
- Gestão do pessoal não docente da EBFAV 
- Avaliação do pessoal não docente da EBFAV 
- Atendimento aos Pais e Encarregados de Educação da EBFAV 
- Coordenação da segurança da EBFAV 
- Assinar e despachar a correspondência recebida 
 


