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maMais. Da iniciativa da Universidade de Évora,

este conceito funciona como uma plataforma

rotativa de alunos não tendo, por isso, estudan-

tes fixos. A sua frequência prevê a passagem

pela TurmaMais de todos os alunos, oriundos

de diferentes turmas do mesmo ano, que foram

previamente agregados em grupos de homoge-

neidade. Desta forma, é possível simplificar e,

ao mesmo tempo, especializar o trabalho a

realizar. “Com os alunos que apresentam piores

resultados, reforçamos as componentes de

aprendizagem. Já com os melhores, o objetivo

passa por aprofundar os conteúdos programáti-

cos e, deste modo, potenciar desempenhos”,

refere Anabela Lemos. Esta metodologia foi

aplicada nos 2º e 3º Ciclos e, atualmente, “apesar

do projeto ter terminado, os professores do 2º

Ciclo continuam a trabalhar no Apoio ao Estudo

de modo idêntico”, acrescenta. Também as

práticas avaliativas desenvolvidas durante o

período de integração no projeto perduram e

foram disseminadas a todos os Ciclos e níveis

de ensino. Na sequência desta colaboração, o

Agrupamento foi novamente contactado pela

Universidade de Évora com a finalidade de

desenvolver um novo projeto, em parceria com

a Fundação Calouste Gulbenkian, subordinado

ao tema «Comunidades de aprendizagem do

séc. XXI». Estas iniciativas traduzem-se não só

numa importante troca de sinergias entre

diferentes níveis de Ensino, como “permitem-

-nos conhecer novos conceitos e novas

abordagens pedagógicas. Aliás, no espírito da

comunidade docente impera, precisamente, a

consciência de que é aprendendo que fazemos

um bom trabalho. Nesse campo, considero que

o Agrupamento tem um grupo de professores e

funcionários invejável: organizamo-nos para

suprir as ausências, priorizando a atividade

letiva, seja em que Ciclo for, seja em que escola

for. Todos somos um, o Agrupamento, e nesta

coesão reside a nossa força”.

Enriquecimento curricular

Com o intuito de harmonizar diferentes

dispositivos de consolidação e enriquecimento

curricular, o Agrupamento disponibiliza uma

panóplia de projetos que visam formar os alunos

Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova ensino

rumo a uma cidadania plena e participada: Eco-

-Escolas, 30 Dias 30 Livros, Parlamento dos

Jovens, Educação para a Saúde, Clube de

Proteção Civil, Clube Europeu, jornal JÁ, Clube

do Desporto Escolar e Outras Artes, são alguns

dos exemplos que integram esta vertente.

Anabela Lemos destaca, ainda, “a Orquestra do

Agrupamento e a equipa de televisão que, tendo

já 11 emissões, se dedicou recentemente à

cobertura da exposição «A Física no dia a dia»”,

que teve um enorme sucesso dentro da comuni-

dade escolar. Acresce relevar a realização de

vários encontros, entre eles, dois Encontros

Regionais de Técnicos do Turismo que, não

obstante a designação “regional”, reuniram

profissionais da área de todo o país, estreitando

a necessária ligação entre o mundo académico,

empresarial e a administração regional,

potenciando uma das áreas de desenvolvimento

económico atual. Perspetivando o futuro, a

diretora manifesta “confiança no executivo

camarário, que se tem afirmado como um

parceiro importante para estabelecer a rede de

oferta formativa e desenvolver projetos extra

curriculares. Com o Contrato de Autonomia que

assinámos, obrigámo-nos a definir indicadores

específicos adaptados à nossa realidade, a

monitorizar constantemente os nossos resul-

tados e esperamos poder mostrar à comunidade

o valor do trabalho que aqui se desenvolve”

conclui.
1 Poema de Fernando Namora

Turma do 4ºC, que se sagrou vencedora do concurso «agora o escritor

és tu!» dinamizado pela revista Visão Júnior.

Deputados eleitos para a sessão nacional do Parlamento dos Jovens

(Vasco Santos, Miguel Carvalho, Andreia Sousa) acompanhados pela

diretora e pela professora dinamizadora do projeto, Sónia Pires


