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zagem do nosso país, bem
como frisou que sem uma
boa escola não há futuro.

O agrupamento de es-
colas do Caramulo, tudo
fará para implementar este
projeto de forma a que o
mesmo possa ser o fer-
mento para um novo ciclo
de desenvolvimento desta
região serrana, sendo que
a escola é sem duvida um
centro privilegiado, em
conjunto com os seus par-
ceiros, para o arranque de
uma nova fase da vida de
todos os caramulanos.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO

CARAMULO

CLUBE DE JORNALISMO

Montepio, Dr. António To-
más Correia, a Diretora
Regional da Educação do
Centro, bem como o júri,
constituído pela Dra. Isa-
bel Alçada, Dr. David
Justino, Dr. Henrique
Monteiro, Dra. Manuela
Silva e Dr. Guilherme Va-
lente.

 De salientar as pala-
vras do Sr. Presidente do
Conselho de administra-
ção do Montepio que a
dado momento do seu dis-
curso referiu que as esco-
las de província são as
grandes vencedoras do
projeto, referiu ainda que
este prémio é um incenti-
vo à melhoria da aprendi-

de desenvolvimento como
já o foi no passado.

As iniciativas deste
projeto são de um modo
geral, a implementação de
um “ Centro de estudos e
interpretação da serra do
Caramulo”, promover o ar-
tesanato, levar a cabo a
formação do pessoal do-
cente e não docente, bem
como a formação de pais
e de encarregados de edu-
cação. Este projeto pode-
rá ser consultado no site
do agrupamento de esco-
las do Caramulo.

Em face do exposto,
uma delegação do
Caramulo, constituída
pelo diretor do agrupa-
mento Dr. Luís Costa, pro-
fessores, alunos, pessoal
docente e não docente,
parceiros do agrupamen-
to, presidentes de juntas
de freguesias do território
educativo, presidente da
associação de pais, dire-
tora do centro de forma-
ção, deslocou-se no pas-
sado dia 15 a Lisboa para
receber o prémio na sede
do Montepio.

Na referida sede, eram
aguardados pelo vereador
da cultura e educação da
Câmara Municipal de
Tondela, Dr. José António
de Jesus e o vereador
Pedro Adão. Mais tarde
juntou-se o deputado Dr.
João Carlos Figueiredo.

A sessão solene foi pre-
sidida pelo senhor minis-
tro da Educação e Ciên-
cia, Dr. Nuno Crato, estan-
do presente o presidente
do conselho de adminis-
tração da Fundação

cujo objetivo é a formação
integral e desenvolvimen-
to de competências nos
nossos alunos, fomentan-
do um ensino
participativo, inclusivo, e

c o n t e x t u a l i z a d o ,
centrado nos seus
intervenientes, que apren-
dem e ensinam simultane-
amente.

O Caramulo é uma ser-
ra integradora de saberes
milenários que é preciso
preservar e desenvolver
como uma grande mais
valia no concelho de
Tondela. A sua riqueza,
quer do ponto de vista na-
tural, quer do ponto de vis-
ta patrimonial, enfrenta
hoje o desafio da
desertificação humana.
Muitos são os que querem
ficar e transformar esta
bela terra num grande pólo

do Caramulo.
Foram selecionadas 50

escolas a nível nacional
para apresentarem os pro-
jetos; essa seleção teve
em conta a evolução posi-
tiva dos resultados dos
exames nacionais do
9ºano, destas foram
selecionadas 12 e poste-
riormente apenas 5, nas
quais se inclui com gran-
de orgulho o agrupamento
de escolas do Caramulo.

Apraz-nos dizer que o
esforço, o estímulo e a
dedicação de toda a co-
munidade educativa do
agrupamento de escolas
do Caramulo não foi em
vão.

Sob o tema “Conhecer
o que é nosso, para pre-
servar e valorizar”, o pro-
jeto apresentado enquadra
um conjunto de iniciativas

No passado dia 15 de
Novembro, o agrupamen-
to de escolas do Caramulo
foi distinguido a nível na-
cional, com o “Prémio Es-
colar Montepio”.

Este prémio é uma ini-
ciativa que conta com o
alto patrocínio de Sua Ex-
celência o Presidente da
República e destina-se a
distinguir o bom desempe-
nho dos estabelecimentos
de ensino de Portugal, a
estimular a apresentação
de projetos educativos ino-
vadores orientados para a
melhoria das condições
de aprendizagem e a pro-
mover a disseminação de
boas práticas.

E assim foi! O júri des-
tacou a qualidade, a ino-
vação e o impacto do pro-
jeto apresentado pelo
agrupamento de escolas
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