
 
 
"O sonho comanda a vida"*, já dizia António Gedeão. "I have a dream"**, 
anunciava Martin Luther King. E o sonho concretizou-se, com muito 
esforço coletivo a fazê-lo crescer e viver. 
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Chegou a hora de, com estas palavras, vos expressar o quão grato eu 
estou por ter tido o privilégio de partilhar convosco, neste último ano da 
minha vida profissional como diretor/presidente da CAP e de vos ter tido 
ao meu lado neste desafio que abracei com toda a responsabilidade e 
saber. 
A vida de professor, como muitos sabem, tem destas coisas: hoje estamos 
aqui, amanhã ali… Mas a vida é mesmo assim; é isso que faz com que ela 
seja motivadora, interessante e, por vezes, surpreendente. 
Foi, sem dúvida, um ano de muito trabalho e dedicação de toda a equipa e 
de todos os que colaboraram connosco. Momentos bons e outros mais 
difíceis. 
O final do ano lectivo é propício a avaliações. É tempo para encontrar os 
sucessos e insucessos e, se possível, as respectivas causas. 
Os sucessos e insucessos resultam sempre de um trabalho coletivo, que é 
mais do que a soma de desempenhos individuais. A dinâmica coletiva que 
somos, ou não, capazes de imprimir à nossa organização depende, 
essencialmente de dois factores: competência e vontade. 
É nesta competência que alunos, pais, professores, assistentes técnicos, 
assistentes operacionais, direção e as várias instituições da comunidade 
devem relacionar-se, confluindo numa vontade comum – O SUCESSO 
EDUCATIVO – do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente. 
Agora que findo as minhas funções como diretor/presidente da CAP, neste 
final de ano letivo, é minha obrigação apelar a todos, especialmente aos 
professores, que façam uma leitura retrospetiva à qualidade do seu 
envolvimento pessoal nesta missão coletiva colocando duas questões que 
me parecem decisivas: 
- Será que fiz tudo o que estava ao meu alcance para melhorar os 
desempenhos no agrupamento? 
- Será que, pela minha incapacidade ou inação, algum aluno ficou privado 
do seu direito supremo enquanto aluno – O SUCESSO EDUCATIVO? 
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Se fiz tudo o que estava ao meu alcance para melhorar desempenhos e 
não privei, direta ou indiretamente, os alunos do sucesso educativo, então 
o meu ano foi positivo. Caso contrário tenho, ainda, caminho a percorrer, 
como profissional e como pessoa. 
Sei bem que vivemos um tempo, demasiado longo, de poucos recursos, 
com a nossa profissão pouco ou nada valorizada, tendo o desânimo, 
aparentemente, todas as condições para germinar, mas mesmo assim, 
como que por magia ou milagre, foi possível levar a efeito um conjunto de 
iniciativas e atividades reconhecidas interna e externamente e que em 
muito contribuíram para o crescimento científico, social, moral e artístico 
dos nossos alunos e para a afirmação externa do Agrupamento e do 
próprio Concelho da Marinha Grande. 
Clubes, projetos, atividades e palestras para todos os grupos etários, com 
extremo dinamismo, proporcionaram experiências enriquecedoras a toda 
a comunidade educativa nas mais diversas áreas: do desporto às 
expressões artísticas, das línguas às ciências, da cultura ao 
empreendedorismo, algumas visitas de estudo, complementaram muitas 
aulas empenhadas, competentes e comprometidas com o sucesso. 
O caminho trilhado por muitos professores extraordinários em 
competência e entrega, com muitos assistentes técnicos e assistentes 
operacionais atentos, disponíveis e competentes, com muitos pais que, 
cada vez em maior número, têm dado sinais de uma colaboração mais 
espontânea e sustentada, com a Sr.ª Presidente da Camara Municipal e 
Sr.ª Vereadora da Educação a ancorar a concretização de muitas vontades 
dos atores educativos, os agentes económicos locais, regionais e nacionais 
a associarem-se cada vez mais essencialmente na formação em Contexto 
de Trabalho, o trabalho colaborativo com diversas instituições têm 
permitido uma caminhada serena, ascendente e, até agora, de sucesso. 
Os tempos que se avizinham não serão, certamente, fáceis. Temos, 
literalmente, nas mãos um conjunto de desafios dos quais destaco o 
Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular que só concretizamos com 
sucesso com o envolvimento de muitos, se possível de todos, e de forma 
muito COMPROMETIDA. Um agradecimento à Diretora do centro de 
formação Leirimar e à sua equipa na ajuda e carinho com que tem apoiado 
os nossos professores na descoberta e implementação destes conteúdos. 
A qualidade do nosso futuro próximo, é minha convicção, constituir-se-á 
firmada em compromissos. Só comprometidos nós vemos as causas como 
nossas e todos defendemos, muito melhor, o que é nosso. 
Assim, profundamente comprometidos, preparamos já o próximo ano 
letivo. Conseguimos aprovar uma rede escolar, que considero ser curta 



para as nossas pretensões, mas, equilibrada e abrangente capaz de 
permitir que apenas alguns, poucos alunos, tenham que sair da Marinha 
Grande para continuar a sua vida académica. 
Da educação pré-escolar ao ensino secundário temos oferta que permite 
acolher praticamente todos os alunos. 
No ensino básico oferecemos ensino regular em todos os ciclos. 
No ensino secundário, e falando no nosso agrupamento, lecionaremos 
cursos científicos e humanísticos de Ciências e Tecnologias e Línguas e 
Humanidades. Teremos ainda, assim o espero, três ofertas de ensino 
profissional – Programação, Mecatrónica e Gestão. Todos os cursos que já 
estão em funcionamento têm assegurado a sua continuidade e respetivo 
financiamento. 
Como é do conhecimento de todos, o nosso futuro enquanto 
agrupamento de média dimensão depende muito da nossa capacidade de 
atração de alunos não só de continuidade no nosso agrupamento no 
segundo e terceiro ciclos e ensino secundário mas também de outros 
agrupamentos do nosso concelho e de concelhos limítrofes. Só 
conseguiremos atrair alunos se a nossa formação for de qualidade e se 
remarmos todos para o mesmo lado e aqui temos muito trabalho a 
realizar. Permitam-me uma palavra de agradecimento às iniciativas do Sr.º 
Presidente do Conselho Geral, professor Ramiro Palma, que com os 
demais conselheiros tem debatido os problemas da deficiente rede de 
transporte que servem, ou deviam servir, o nosso agrupamento e assim 
prestar um serviço à comunidade educativa e ajudar/facilitar a escolha da 
sua escola. Estou confiante que se internamente mudarmos mentalidades 
teremos todas as condições para termos mais alunos a preferir continuar 
no nosso/vosso Agrupamento desde o pré-escolar mas também alunos de 
vários concelhos, nomeadamente dos concelhos limítrofes Alcobaça, 
Batalha, Leiria e Porto-de-Mós. 
A toda a comunidade educativa desejo umas excelentes férias onde 
possamos recuperar a energia despendida num ano tão desgastante dado 
que, em setembro, no início de mais um ano letivo, vamos necessitar de 
todos e de todas as suas forças para começar de forma energética e 
comprometida mais uma caminhada. 
Bom e merecido descanso para todos! 
Professor Pedro de Oliveira Lopes 
 


