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Agrupamento de Escolas João de Meira recebeu Prémio Escolaridade

Melhorar resultados escolares
O Agrupamento 

de Escolas João de 
Meira foi contem-
plado a nível nacio-
nal com o ‘Prémio 
Escolar Montepio’, 
destinado a premiar 
o bom desempenho 
escolar. 

O Agrupamento João de 
Meira recebeu um prémio, 
no valor de 25 mil euros, 
atribuído pela Fundação 
Montepio. O prémio re-
conhece uma das escolas 
portuguesas que, nos últi-
mos três anos, promoveu 
melhorias acentuadas nos 
resultados dos exames do 
9º ano de escolaridade.

Numa fase inicial o 
Agrupamento de Esco-
las apresentou o projecto 
“ApreEnder” onde expli-
ca que medidas pretende 
implementar para que os 
alunos do 9º ano tenham 
resultados ainda mais po-
sitivos. O projecto foi con-
siderado válido e agora a 
Escola vai proceder à sua 
implementação.

Em declarações a’O CO-
MÉRCIO DE GUIMARÃES, 
Madalena Faria explicou 
que o projecto a implemen-
tar na Escola visa “reco-
nhecer e promover o bom 
desempenho dos alunos, 
boas práticas de ensino e 
aprendizagem, melhorar 
as condições subjacentes 
ao processo de ensino e   
aprendizagem, desenvolver 
novas competências técni-

cas e pessoais de todos os 
envolvidos e desenvolver 
competências de autono-
mia e empreendedorismo 
e compreender a relação 
entre o sucesso na escola 
e na vida”.

Anualmente, a Fundação 
Montepio convida os 50 
estabelecimentos de ensi-
no que, nos últimos três 
anos, tenham promovido 
melhorias mais acentuadas 
nos resultados dos exames 
do 9º ano de escolarida-
de, a concorrer ao Prémio 
Escolar. 

As escolas premiadas 
recebem um prémio mo-
netário, concretamente 
25 mil euros. Madalena 
Faria explica que a ver-
ba atribuída no “projecto 
“ApreEnder” visa a criação 
na escola de duas salas 
de aula com os meios que  
permitam ao aluno estar 
em contacto com o saber 

no intuito de desenvolver 
uma pedagogia activa com 
duas turmas de diferentes 
anos de escolaridade do 
terceiro ciclo”.

Refira-se que o Prémio 
Escolar é uma iniciativa da 
Fundação Montepio, conta 
com o Alto Patrocínio do 
Presidente da República e 
tem por objectivo apoiar as 
escolas do ensino público 
em projectos educativos 
inovadores.

No projecto “ApreEnder” 
é referido que, com o intui-
to de melhorar a qualidade 
do sucesso educativo, o 
Agrupamento tem vários 
projectos em desenvolvi-
mento, como Ponto Elec-
trão; Eco-escola; Desporto 
Escolar; PASSE; Parlamento 
dos Jovens; Educação para 
a Saúde e Educação Sexual 

em Meio Escolar; Ler+ e o 
Plano Nacional de Leitura; 
Plano da Matemática II; 
Mais Sucesso Escolar; Teia 
de afectos; Ser diferente 
e Aprender a Inovar com 
TIC.

Os resultados dos últimos 
anos traduzem-se, efec-
tivamente, em melhorias 
significativas. Desde logo, 
a taxa de abandono escolar 
do Agrupamento passou de 
uma média de 2,4 no trié-
nio2004/2007, para 0,3, no 
triénio 2007/2010. Ao nível 
dos resultados dos alunos, 
constata-se uma melhoria 
continuada ao longo dos 
últimos anos lectivos a par 
de um bom desempenho 
nas provas realizadas a 
nível nacional em todos os 
ciclos de ensino, salientan-
do-se que o Agrupamento 
é a escola pública com me-
lhores resultados ao nível 
do Concelho.
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