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BRAGA

> Estes dois agrupamentos de escolas foram os únicos do concelho a assinar Contratos de Autonomia.

ENSINOAGRUPAMENTOS DE ESCOLAS

>marlene cerqueira

Os Agrupamentos de Escolas de

Maximinos e Dr. Francisco San-

ches são duas das 44 escolas do

país contempladas com Contrato

de Autonomia pelo Ministério

da Educação e Ciência (MEC).

Foi na passada sexta-feira que os

directores dos agrupamentos e a

tutela assinaram o acordo que

lhes permite gozar daquele re-

gime específico de administra-

ção e gestão escolar.

A cerimónia de assinatura,

decorreu nas instalações da Di-

recção de Serviços de Educação

do Centro e contou com a pre-

sença dos presidentes dos Con-

selhos Gerais e directores dos 44

Agrupamentos de Escolas/Esco-

las de todo o país, com contrato

de autonomia

No caso de Maximinos, o pro-

cesso de autonomia iniciou-se

em Setembro passado com o

convite dirigido pelo MEC ao

Agrupamento. “Naturalmente

que a assinatura do Contrato de

Autonomia enche de orgulho to-

da a comunidade educativa de

Maximinos e evidencia a dedi-

cação, envolvimento, esforço,

empenho e elevado profissiona-

lismo de todos: docentes, alu-

nos, funcionários e pais/encar-

regados de educação. Mas,

como sabemos, implica também

a assunção de um compromisso

que de todos exige o mesmo en-

volvimento e a mesma dedi-

cação para que os objectivos

com que nos comprometemos

sejam alcançados”, refere o

Agrupamento de Escolas de

Maximinos em comunicado.

A Autonomia exige agora ao

Agrupamento que mantenha ou

supere os patamares de quali-

dade que lhe permitiram gozar

deste regime. São quatro os

domínios onde são definidos os

objectivos operacionais a atin-

gir: sucesso escolar na avaliação

externa; sucesso escolar na

avaliação interna; o abandono

escolar (não ultrapassar a taxa

de 0,53% no básico e a taxa de

5,29% no secundário — as taxas

com que parte para este contra-

to); e não aumentar as medidas

disciplinares por aluno, que se

cifram nos 0,05%.

Contacto pelo ‘CM’, António

Pereira, o director do agrupa-

mento, mostrou-se optimista

quanto às metas a alcançar e re-

alça que a obtenção dos objec-

tivos passará também pelas con-

trapartidas. “Pedimos um psicó-

logo e também mais recursos ao

nível da Matemática e do Por-

tuguês, nomeadamente o au-

mento das horas de apoio ao es-

tudo”, avançou.

“É o reconhecimento do trabalho
que temos vindo a fazer”

A obtenção do Contrato de Au-

tonomia “é o reconhecimento do

trabalho” que tem vindo a ser le-

vado a cabo por toda a comu-

nidade educativa do Agrupa-

mento Dr. Francisco Sanches e

pelos parceiros da sociedade.

Jorge Amado, o director, realça

ainda que esta é a prova de que a

indisciplina é um fenómeno con-

trolado. “Ao contrário do que

por vezes surge na imprensa, a

indisciplina foi combatida. So-

mos uma escola que, nessa ma-

téria, está agora muito longe de

ter indisciplina”, realçou, es-

perando ainda que a Autonomia

ajude também a combater “ainda

mais o insucesso escolar”.

“O Contrato de Autonomia po-

de ser uma lufada de ar fresco

para termos uma escola ainda

melhor”, assume Jorge Amado,

que encara este regime especial

de gestão escolar como “um in-

centivo” para continuar a traba-

lhar como até agora.

D.R.

Escola Secundária, a sede do Agrupamento de Maximinos

Dr. Francisco Sanches 

e Maximinos com Autonomia
Agrupamentos de Maximinos e Dr. Francisco Sanches foram dois dos 44 agrupamentos/es-
colas que assinaram Contratos de Autonomia com o Ministério da Educação e Ciência.

PERA: pão e leite todos os dias 

para 400 alunos do Francisco Sanches
O Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches foi contemplado com
o PERA — Programa Escolar de Reforço Alimentar e está a oferecer
diariamente pão e leite a cerca de 400 alunos. “Este é mais um exemplo
de um fruto do trabalho que a escola tem vindo a desenvolver”, sublinha
Jorge Amado, director do Agrupamento.
No âmbito deste projecto a escola efectuou investimento na aquisição
de um frigorífico e de um forno para cozer o pão. O pão é fornecido 
pelo Pingo Doce, com quem o Agrupamento negociou para o efeito.
O PERA conta ainda com o apoio precioso da Junta de Freguesia de 
São Victor que “colabora fornecendo a carrinha para transportar o pão”.
Jorge Amado destaca a propósito a excelência da parceria que o
Agrupamento tem mantido com esta autarquia.

D.R.

Escola EB 2,3 Dr. Francisco Sanches GOVERNO DA REPÚBLICA 
PORTUGUESA

UNIÃO EUROPEIA
Fundo Social Europeu
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Cursos de Formação Modular Certificada
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Ações 
0595 -  Qualidade - instrumentos de gestão - 25 Horas

0803 - Aplicações de Escritório - 50 Horas

6222 - Int. código de contas e normas contabilísticas - 25 Horas

4279 - Animação sociocultural - áreas de intervenção - 50 Horas

6560 - Com. na interação com o utente, cuidador e/ou família - 50 Horas

6578 - Cuidados na saúde materna - 25 Horas

4665 - Nutrição e alimentação - 50 horas
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