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CANDIDATURA “SELOS VISÃO 25” CMVNF  - MAIO 2017 

RESUMO 

 

O AEG foi constituído em 2000 e em 10 de setembro de 2007 celebrou com o Ministério da Educação um 

contrato de autonomia. Em 2012 reviu e reformulou todos os documentos orientadores da sua 

autonomia, nomeadamente, Projeto Educativo, Regulamento Interno e Projeto Curricular de Escola. O 

Projeto Educativo centra-se na missão da “Formação Integral do Aluno – Ser / Saber / Fazer” e o seu Plano 

Anual de Atividades, um instrumento de renovação anual, tem tido um papel determinante na 

concretização desta meta em complementaridades com a concretização do currículo. O AEG serve uma 

zona de características socioeconómicas e culturais desfavorecidas que se distribui pela União de 

Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz, que ocupa a zona geográfica periférica do lado oeste do 

concelho, com caraterísticas profundamente rurais e onde a indústria é residual e na generalidade das 

situações de pequena ou média dimensão, sem qualquer infraestrutura cultural relevante e apenas com 

algumas estruturas desportivas disponíveis. 

Neste momento o Agrupamento é constituído pela escola sede (EB123 de Gondifelos) e por mais duas 

escolas do 1º ciclo (Cavalões e Outiz). Integra também três jardins-de-infância (Gondifelos, Cavalões e 

Outiz). A escola sede tem boas condições, estando a ser alvo de intervenção para resolução de alguns 

problemas infraestruturais de que padece. No presente ano letivo de 2016-2017 serve diretamente uma 

população de 500 alunos do pré-escolar ao 9º ano, com base em 60 docentes e com o apoio de 30 

assistentes operacionais, 5 assistentes técnicos, 1 psicóloga e 1 educadora social. 

O território de intervenção do AEG era caraterizado por um tecido social com baixas expetativas face à 

formação e às suas mais-valias e as faixas etárias frequentadoras da escolaridade obrigatória seguiam esta 

ideia do contexto familiar, na maioria de baixo índice sócio-económico-cultural, e encontrava-se 

desmotivada, não investindo nos estudos e, consequentemente, ficando-se por baixos resultados 

académicos, traduzindo-se em índices de retenção acima da média nacional. 

Com base no Projeto Educativo do AEG, foram desenvolvidas um conjunto de iniciativas, que, envolvendo 

toda a comunidade educativa e envolvente, transformou este cenário e trouxe aos seus alunos e às 

correspondentes famílias uma nova luz e uma nova esperança para o futuro. Hoje, os alunos e as famílias 

percebem claramente a importância da educação e os resultados académicos alcançados traduzem a 

mudança, encontrando-se acima da média nacional na generalidade dos indicadores e situando-se entre 

as melhores escolas de Famalicão. As práticas de trabalho cooperativo do AEG com a comunidade, em 

particular com os pais/encarregados de educação, são uma referência e os muitos projetos desenvolvidos 

em parceria com entidades locais de diferente natureza (cultural, social ou económica) permitem o 

enriquecimento da qualidade do processo formativo dos alunos, a começar, desde logo, no pré-escolar, 
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lançando as bases que dão sustentabilidade aos resultados alcançados e permitem continuar almejar a 

VOAR MAIS ALTO. 

O Agrupamento de Escolas de Gondifelos, para além da própria Junta de União de Freguesias, é a única 

entidade de referência transversal no território local, com serviços instalados nas várias áreas geográficas. 

Consciente da responsabilidade acrescida que essa condição lhe confere o Agrupamento procura que o 

seu trabalho se expanda para fora das suas paredes, em projetos não só direcionados ao seu público alvo 

prioritário, os alunos, mas abertos e promovidos em articulação com a comunidade envolvente. Através 

da sua ação é possível potencializar a participação da comunidade e em particular das famílias em ações 

de capacitação de adultos (educação parental, economia familiar, procura de emprego, educação para a 

saúde, encaminhamento para completamento de formação, ...), de colaboração em projetos de natureza 

solidária (marchas solidárias, tampinhas solidárias, pirilampo mágico, pais -de alunos- especiais,...) e em 

ações formativas e culturais (eco-escolas, gala de talentos em família, teatro com pais, educar com 

cinema, tertúlias várias, ...), entre outras. Por outro lado e também no âmbito dessa política de 

responsabilidade social, o Agrupamento tem sido uma mais valia no apoio às iniciativas de outros 

parceiros locais, disponibilizando recursos e espaços (espetáculos solidários, reuniões associativas, 

atividades desportivas, confraternizações sociais, acantonamentos, suporte logístico, ...) e está aberto à 

analise de outro tipo de solicitações e cooperações. 

Por fim importar registar que o AEG faz parte integrante e ativa de várias redes concelhias e o seu 

contributo para que o concelho alcance metas como “Melhor concelho para estudar” ou “Concelho 

familiarmente responsável” ou “Famalicão concelho solidário”, não tem sido despiciente. A sua 

participação atenta, reflexiva, equilibrada, cooperante e proativa em todos os fóruns que integra, sem 

exceção, desde a Rede Local de Educação Formação, a Rede Famalicão Inclusivo, a Rede Famalicão 

Empreende, a Comissão Social Interfreguesias CGLO, entre outros, evidencia a capacidade de articulação, 

de dinamização e de geração de consensos, tal como a concretização aberta e generalizada, a participação 

crescente da comunidade, a resposta positiva aos apelos lançados aos parceiros, a qualidade dos produtos 

(a melhoria progressiva e sustentada dos resultados académicos, a diversidade, qualidade e ambição do 

plano anual de atividades, a qualidade dos eventos abertos à comunidade, os prémios alcançados a nível 

local, regional ou mesmo nacional) são evidências conhecidas da criatividade e inovação do trabalho 

desenvolvido. Desta forma não restam dúvidas da realidade transmitida pela mensagem do painel de 

entrada da escola sede do AEG, pois somos efetivamente “UMA ESCOLA, UMA VONTADE, UMA 

COMUNIDADE”. 

 

A Direção 


