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Tendo como missão orientar os alunos para o sucesso escolar, o Agrupamento de Escolas

de Condeixa-a-Nova desenvolve estratégias pedagógicas que visam dotar a comunidade

estudantil «das competências necessárias para um desenvolvimento pleno como cidadãos

integrados na sociedade, contribuindo para o enriquecimento científico, social e cultural

do país». Simultaneamente, sob a égide do lema «uma Escola para todos», o Agrupamento

afirma-se como uma Instituição verdadeiramente inclusiva. Em entrevista ao ExLibris®,

Anabela Lemos, diretora, evidencia os fatores de diferenciação desta Instituição que

encara “cada desafio como uma oportunidade de aprendizagem”.

alicerces para os alunos edificarem o futuro –

assim se pode definir, resumidamente, o conceito

do Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-

-Nova. Chegados à Escola Secundária Fernando

Namora, sede da Instituição, deixamo-nos

conquistar pela energia revigorante que ali se

vive. Nas paredes, diferentes cores, formas e

texturas ilustram a criatividade dos estudantes.

Na atmosfera, a tranquilidade incita o conheci-

mento e a aquisição de ferramentas indutoras

de valorização pessoal, intelectual e cognitiva.

Em contexto de sala de aula, o interesse pela

aprendizagem assume o protagonismo e o

bulício do espaço exterior cede lugar à concen-

tração e à aplicação de metodologias de ensino

que preconizam, na sua plenitude, uma Educação

com rigor, qualidade, exigência e disciplina. Estes

são valores estruturantes que, em consonância

com pilares como o esforço no trabalho,

inovação, aceitação da diferença, respeito,

tolerância e solidariedade, permitem ao

Agrupamento perseguir a qualidade académica.

Enquanto Instituição com âmbito concelhio, o

Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova

existe desde 2010, integrando, com efeito, a

constituição dos primeiros mega-agrupamentos.

Este novo modelo de gestão que, objetivamente,

idealiza estratégias inovadoras de consolidação

das práticas pedagógicas, de coordenação e

articulação entre ciclos constitui, na perspetiva

de Anabela Lemos, diretora, uma estratégia

importante “que nos permite desenvolver um

Projeto Educativo integrado e integrador dos

três aos 18 anos”. Esta filosofia de atuação

potencia a colaboração entre ciclos, sendo que

“temos professores do Ensino Secundário que

realizam atividades de enriquecimento curricular

no 1º ciclo. Também por esta via, conseguimos,

igualmente, desenvolver o espírito de pertença

a uma comunidade. Enquanto mega-agrupa-

mento, pensamos a Educação de forma mais

articulada”, acrescenta.

Assim, na sua génese identitária, o Agrupamento

agrega, na totalidade, 12 estabelecimentos de

ensino – quatro Jardins de Infância, seis escolas

do 1º ciclo, duas das quais também integram

Jardins de Infância, uma Escola de 2º e 3º ciclos

e uma Escola Secundária. Estas unidades de

ensino encontram-se dispersas pelo concelho

de Condeixa-a-Nova, sendo este limitado a Norte

pela cidade de Coimbra. Situado numa região

dotada de boas acessibilidades e de uma

adequada rede viária – detendo, portanto, uma

posição privilegiada no traço rodoviário –, o

Agrupamento padece de um constrangimento:

“A perda de alunos para instituições de Coimbra.

A população desloca-se para essa cidade para

trabalhar e acaba por levar os filhos. Mas, penso

que esta é uma questão transversal a todas as

escolas da periferia de qualquer centro urbano.

Por isso, a nossa aposta passa por fidelizar a

população de Condeixa ao Agrupamento e,

felizmente, temos vindo a conseguir”.

Instituição inclusiva

Com uma oferta que se estende da Educação

Pré-escolar ao Ensino Secundário – Regular e

Profissional –, o Agrupamento de Escolas de

Condeixa-a-Nova afirma-se como uma Institui-

ção verdadeiramente inclusiva. O lema «uma

Escola para todos» traduz, efetivamente, essa

essência, sendo que “agregamos cerca de 80

crianças na Educação Especial”, refere a

entrevistada. De forma a acautelar a aplicação

de uma pedagogia de ensino que se coadune

com as necessidades educativas destes alunos,

o Agrupamento dispõe de uma Unidade de

Ensino Estruturado, desdobrada em dois polos,

um na Escola de 2º e 3º ciclos e outro na Secun-

dária, contando com uma equipa multidisciplinar

de professores, técnicos e funcionários que

trabalha, diariamente, “em prol do bem-estar e

progresso destas crianças”. O trabalho aqui

desenvolvido assemelha-se a um «verdadeiro

gesto de amor»1. «Aquilo que de verdadeira-

mente significativo podemos dar a alguém é o

que nunca demos a outra pessoa, porque nasceu

e se inventou por obra do afeto»i – de facto, as

palavras eruditas de Fernando Namora ilustram,

na perfeição, a essência da equipa da Educação

Especial, dada a genuinidade, empenho,

determinação e resiliência que colocam no

quotidiano.

Atentando, por sua vez, às alternativas ao Ensino

regular, na Instituição são ministrados Cursos

de Educação e Formação (CEF) de 3º ciclo, bem

como cursos profissionais com equivalência ao

Secundário. Estes são abertos alternadamente,

atendendo à dimensão do concelho. “Dado o

«Uma Escola
para todos»

Um espaço onde flui uma harmonia

contagiante e se encontram os

tecido empresarial da região, temos de garantir

que conseguimos estabelecer parcerias para os

estágios dos cursos profissionais”, esclarece

Anabela Lemos. Este ano letivo, estão, assim, a

ser dinamizados os cursos de Técnico de

Turismo, Técnico de Análises Laboratoriais e

Técnico de Apoio Psicossocial. Nesta última

variante, o Agrupamento protocolou parcerias

com diversas instituições locais como a Câmara

Municipal de Condeixa, a de Penela e a de

Miranda do Corvo, os Bombeiros Voluntários de

Condeixa, o Centro de Saúde, a Santa Casa da

Misericórdia, a Casa de Saúde Rainha Santa

Isabel, o Museu Monográfico de Conímbriga e,

ainda, as empresas Keramus e Dominó, entre

outras.

Consagrando o Projeto Educativo o mais nobre

compromisso de uma comunidade escolar com

a sua função educativa, «nele se define uma

posição, se desenha um rumo, se escolhe um

caminho e se planeia uma chegada». Sendo o

ponto de chegada a qualidade académica e

perspetivando uma educação holística em todos

os seus domínios – físico, psíquico, intelectual e

emocional –, o rumo a seguir é, indubitavel-

mente, o do dinamismo e da proatividade.

“Apesar das diversas condicionantes que nos

afetam, encaramos cada desafio como uma

oportunidade de aprendizagem”, afiança a

diretora. A corroborar esta premissa está o facto

de o Agrupamento ter integrado o projeto Tur-
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Comemorações do dia do patrono, Fernando Namora
Recentemente, a Instituição assinalou o Dia do Agrupamento e, nele, relembrou Fernando Namora, sendo este o patrono da

Escola Secundária. Mestre das palavras, o poeta perpetuou uma missão que se coaduna, na perfeição, com a ideologia

subjacente ao Agrupamento: Fernando Namora, portador de uma sensibilidade notável, propôs o conhecimento de novas

culturas, terras e gentes, “levando a todos o saber e o sentir do género humano. Esta é também a nossa missão”, assume

Anabela Lemos.

Sendo já tradição, este dia foi comemorado com um sarau cultural e um programa de atividades diversas, onde “os alunos

mais velhos dinamizam atividades dirigidas aos mais novos, que os levam a visitar as escolas do 2º e 3º ciclos e Escola sede.

Este ano, assinalámos, também, os 40 anos de abril com colaborações de natureza musical, gímnica, histórica, literária e

dramática das quais destaco a apresentação particularmente concebida nesse sentido pela nossa Orquestra”.

Anabela Lemos, diretora do Agrupamento

Torneio de Ténis de Mesa, uma das cinco
modalidades desenvolvidas no âmbito do
Desporto Escolar.

Torneio dinamizado pelo
Clube de Xadrez, da Escola

Básica nº 2, dirigido aos
alunos dos 2º e 3º ciclos

Sarau e Dia do

Agrupament o de

Escolas de

Condeixa-a -Nova


