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Uma aposta forte
na qualidade de
ensino
Estivemos em diálogo com Júlio Valente, diretor do Agrupamento de Escolas de Tondela
Tomaz Ribeiro, acerca do caminho que a sua Escola Secundária tem trilhado nos últimos
dois anos letivos, bem como as novidades presentes no atual.
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Este conjunto de estabelecimentos de ensino agrega dez
jardins-de-infância, sete escolas de 1º Ciclo, duas escolas do
2º e 3º Ciclo e a Escola Secundária de Tondela. Esta última,
sede do Agrupamento, compreende o 3º Ciclo e o Ensino
Secundário, na vertente dos Cursos Científico-Humanísticos
e do Ensino Profissional.
A Secundária de Tondela reúne, no ensino secundário, as
quatro áreas de prosseguimento de estudos (Ciências e Tecnologias, Línguas e Humanidades, Ciências Socioeconómicas
e Artes Visuais), sendo que, no âmbito dos Cursos Profissionais, Júlio Valente adianta que a oferta presentemente em vigor passa pelos cursos de Técnico de Informática – Instalação
e Gestão de Redes, Técnico de Receção Hoteleira e Técnico
de Controlo de Qualidade Alimentar. Sobre os critérios para
esta seleção, refere que “a escola tem uma tradição na abertura de cursos da área da Informática” e que o Controlo de
Qualidade Alimentar é “uma área que o mercado de trabalho
neste momento aconselha”. No 3º Ciclo, apresenta, também,
a oferta de Cursos de Educação e Formação nas áreas de
Operador de Informática e de Empregado de Mesa.
Abordando também as diversas iniciativas que se realizam junto desta comunidade escolar, Júlio Valente destaca
imediatamente a participação no projeto Erasmus+: “Continua
a fazer parte do projeto educativo da escola, uma vez que
alarga horizontes aos jovens”. Para além disso, a evolução é
notória, nomeadamente com a adesão ao Plano Nacional de
Promoção de Sucesso Educativo. “Melhorámos bastante no
biénio 2016/2018 em relação ao de 2014/2016, no âmbito do
ensino básico. Por outro lado, ainda relacionado com o referido plano, o apoio do município tem-se revelado fundamental,
com a contratação de técnicos para fins importantes, como
psicólogos, terapeutas da fala e, por outro lado, no primeiro
ciclo deu-se a adesão ao Projeto EPIS – Empresários pela
Inclusão Social”.
O diretor partilha ainda que as obras de renovação da
Escola Secundária de Tondela estão a “desenrolar-se a bom
ritmo, embora por vezes seja difícil conciliar as aulas com as
referidas obras”, devido a tudo o que envolve esta empreitada.
As obras abrangem quatro dos seis pavilhões, estando dois
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já concluídos. O terceiro está em andamento, com conclusão
prevista para depois da interrupção letiva da Páscoa, ficando
a faltar a intervenção no quarto pavilhão e as obras na parte
administrativa, refeitório e espaços exteriores.
Concluindo, Júlio Valente sublinha que o objetivo passa
por “continuar a apostar no sucesso e particularmente na
qualidade desse mesmo sucesso, aspeto que vem sempre
em primeiro lugar na dinâmica da escola”.

