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

Dr. Francisco Sanches
e Maximinos com Autonomia
Agrupamentos de Maximinos e Dr. Francisco Sanches foram dois dos 44 agrupamentos/escolas que assinaram Contratos de Autonomia com o Ministério da Educação e Ciência.
>marlene cerqueira

Os Agrupamentos de Escolas de
Maximinos e Dr. Francisco Sanches 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 regime específico de administração e gestão escolar.
A cerimónia de assinatura,
decorreu nas instalações da Direcção de Serviços de Educação
do Centro e contou com a presença dos presidentes dos Conselhos Gerais e directores dos 44
Agrupamentos de Escolas/Escolas de todo o país, com contrato
de autonomia
No caso de Maximinos, o processo de autonomia iniciou-se
em Setembro passado com o
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Escola Secundária, a sede do Agrupamento de Maximinos

convite dirigido pelo MEC ao
Agrupamento. “Naturalmente
que a assinatura do Contrato de
Autonomia enche de orgulho toda a comunidade educativa de
Maximinos e evidencia a dedicação, envolvimento, esforço,

empenho e elevado profissionalismo de todos: docentes, alunos, funcionários e pais/encarregados de educação. Mas,
como sabemos, implica também
a assunção de um compromisso
que de todos exige o mesmo en-

volvimento e a mesma dedicação 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 qualidade que lhe permitiram gozar
deste regime. São quatro os
domínios onde são definidos os
objectivos operacionais a atingir: 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 contrato); e não aumentar as medidas
disciplinares por aluno, que se
cifram nos 0,05%.
Contacto pelo ‘CM’, António
Pereira, o director do agrupamento, mostrou-se optimista

quanto às metas a alcançar e realça que a obtenção dos objectivos passará também pelas contrapartidas. “Pedimos um psicólogo e também mais recursos ao
nível da Matemática e do Português, nomeadamente o aumento das horas de apoio ao estudo”, avançou.
“É o reconhecimento do trabalho
que temos vindo a fazer”
A obtenção do Contrato de Autonomia “é o reconhecimento do
trabalho” que tem vindo a ser levado a cabo por toda a comunidade educativa do Agrupamento 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 controlado. “Ao contrário do que
por vezes surge na imprensa, a
indisciplina foi combatida. Somos uma escola que, nessa matéria, está agora muito longe de
ter indisciplina”, realçou, esperando ainda que a Autonomia
ajude também a combater “ainda
mais o insucesso escolar”.
“O Contrato de Autonomia pode 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 incentivo” para continuar a trabalhar como até agora.
Publicidade

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.
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