Uma dinâmica
vencedora

Estivemos em diálogo com Maria do Céu
Santos, diretora do Agrupamento de Escolas
Rafael Bordalo Pinheiro, que nos apresentou a
atual realidade educativa deste agrupamento
composto por 12 unidades de ensino.

Contextualizando, é constituído por sete jardim-de-infância
com 137 crianças, oito escolas de 1º Ciclo com 277 alunos e, em
Santa Catarina, cerca de 200 alunos no 2º e 3º ciclo. Na Escola
Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, estudam 1503 jovens, sendo que em cursos profissionais estão inscritos 478 e no ensino
científico-humanístico do secundário 637.
O crescimento em número de alunos tem sido exponencial,
sobretudo na escola-sede. Hoje, a tendência inverteu-se e os
alunos procuram mais a área Científico-Humanística, prova de
que “esta direção tem sido benéfica para a imagem que hoje a
escola tem, sendo hoje uma primeira escolha por parte dos pais”,
refere a diretora.

to ao Centro Qualifica, a taxa de sucesso cifra-se em 180%, de
acordo com as metas estabelecidas, e que conta já com a vertente
profissional aliada à já existente vertente escolar. Para além deste,
a ESRBP oferece cursos EFA noturnos para adultos, visando a
conclusão do ensino secundário. Paralelamente, na Escola de
Santa Catarina continuam em funcionamento as unidades de
multideficiência para alunos surdos, o que faz desta a referência
na região para essa tipologia de ensino.
O Agrupamento tem apostado na internacionalização e neste momento

Com uma subida no ranking nacional (100 lugares em
2017), é também nos exames nacionais que a média é superior
à nacional (11,1). Face à não alteração do programa curricular,
as novidades recaem sobre o curso de Desporto, aliado ao já
existente curso de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, vertente
profissional essa cuja taxa de sucesso varia de curso para curso
e que conta com cerca de 350 protocolos com empresas. Já no
ensino regular, a taxa de ingresso no ensino superior é assinalável, com os alunos a irem crescentemente para as Universidades
de primeira opção.
Outro incremento é o ensino do Português para adultos nativos
de outras nacionalidades que se encontram radicados na região,
com duas turmas, uma de iniciantes e outra de continuação. Quan-

tem três projetos de ERASMUS + com parceiros vários parceiros
europeus: Itália, Eslovénia, Grécia, Espanha, Chipre e Letónia,
envolvendo alunos e professores.
Para diversificar a oferta escolar, o novo desafio deste ano
foi criar uma UAARE (Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na
Escola), unidade de apoio a alunos que vêm de várias partes do
país ou Ilhas que vêm para a escola treinar. Há só doze a nível
nacional e a AERBP é uma delas. Está, “inclusivamente, a aceitar
alunos do ensino articulado da Música e, para o ano, irá ter o ensino
articulado da Dança, também no ensino secundário, já existente
no básico. Já na Escola Básica de Santa Catarina, o projeto passa
por uma intervenção pedagógica para que esta seja inovadora no
âmbito das metodologias”, conclui Maria do Céu Santos.
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