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Qualidade
no ensino,
sucesso na

Vida

O Agrupamento de Escolas Nuno Santa
Maria (AENSM), nasceu em julho de 2012,
com a junção da Escola Secundária Santa
Maria do Olival e o Agrupamento D. Nuno
Álvares Pereira. Estabeleceu-se, pois, o
percurso completo desde o pré-escolar
até ao 12º ano, reunindo atualmente um
universo de cerca de 2100.
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O Agrupamento é composto pelaEscola-Sede, a Secundária Santa Maria do Olival, com cerca de 800 alunos
do 7º ao 12º ano, a E.B. 2,3 D. Nuno Álvares Pereira com
aproximadamente 700 alunos do 5º ao 9º anos, seis Jardins-de-Infância e sete escolas do primeiro ciclo, sendo que
esta estrutura, observando a média anual, conta com 200
docentes. Todas as escolas estão completamente equipadas,
visando os pressupostos da excelência do ensino, para além
de contarem com a ajuda e o empenho de todas as entidades
envolventes. Pese embora a existência de seis estruturas
pré-escolares no agrupamento, a diretora refere que conside-
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ra muito importante a “construção de um novo jardim-de-infância
em Tomar”, sendo essa a grande lacuna atual.
Uma premissa fundamental na atividade do AENSM é o
prosseguimento dos estudos para o Ensino Superior. Com
efeito, em todos os ciclos de estudos, os resultados situam-se
acima da média nacional, valendo para isso o acompanhamento
do corpo docente e diretivo, que é feito individualmente junto
dos alunos que apresentem maior risco de retenção. A oferta
formativa é indissociável das necessidades da região. Como
explica Maria Celeste Sousa, “existe em Tomar umaampla oferta
de cursos profissionais e tradição nessa tipologia formativa. A
esse nível,tentámos oferecer algo para o qual tínhamos recursos humanos e estruturais”. Assim, os dois cursos profissionais
lecionados, Multimédia e Turismo (este último iniciado este ano),
”pretendem corresponder às necessidades presentes e futuras
de Tomar”, conforme acrescenta a professora, salientando que
“a vocação do AENSM é o acesso ao Ensino Superior”, tanto
no Ensino Regular como no Profissional. Relativamente às
vantagens da criação deste grande Agrupamento, a diretora
acredita que, “com um projeto educativo que comece a trabalhar os alunos no pré-escolar, é possível colher os frutos desse
trabalho nos anos de ensino que se seguem”.
A instituição assume-se também comonúcleode desenvolvimento cultural na comunidade, bem como veículo de valores
essenciais para a vida. Decorre já o segundo ano do Projeto
da Flexibilidade Curricular, abrangendo o 1º, 2º, 5º, 6º, 7º, 8º
e 10º anos, embora sempre intrinsecamente presente, quer
pelas premissas educativas que a
escola fomenta, quer pelas atividades
que promove, como por exemplo a
“Solidariedade em Concerto” no dia
5 de abril; “Cantar abril” a 24 de abril;
a “Biodiversidade – Jantar Lusitano”
em novembro e pela primeira vez, no
âmbito da Flexibilidade Curricular – 2º
ciclo – vai realizar-se, na noite de 15
de junho,o “Festival de Lanternas
Deslizantes no Rio”. Particularmente,
em ano de Festa dos Tabuleiros, a
participação ativa das crianças do pré-escolar e primeiro ciclo no Cortejo dos
Rapazes é um dos momentos altos,
criando-se assim dinâmicas com toda
a comunidade.
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