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O Agrupamento Dr. Francisco Sanches (AEFS) situa-se no coração urbano da cidade, num território
densamente habitado, com elevado dinamismo socioeconómico e cultural e onde estão situadas
estruturas fundamentais para o desenvolvimento da cidade como a Universidade do Minho, o Hospital
de Braga, o Parque das Sete Fontes e o Braga Parque.
O AEFS faz parte do universo educativo da cidade de Braga há quase meio século. Nasceu como Escola
Preparatória Dr. Francisco Sanches em 04 de outubro de 1973 e não mais parou de crescer e de se
transformar até hoje. Primeiro, em 06 de junho de 2001, agregou com as escolas Básicas com 1.º ciclo
de S. Victor e de D. Pedro V, tendo esta última encerrado em 2007. Depois, nesse mesmo ano e com a
fusão do Agrupamento das Fontes, a «família» Francisco Sanches passou a incluir o Jardim de Infância, JI
das Fontes, e quatro Escolas Básicas do 1.º ciclo, três das quais com educação pré-escolar: a EB1 da
Misericórdia, a EB1/JI da Quinta da Veiga, a EB1/JI Bairro da Alegria e a EB1/JI das Enguardas.
Todas as escolas do 1.º ciclo do Agrupamento têm sido alvo de importantes obras de requalificação e
significativo esforço de apetrechamento com material informático e didático, medidas com impacto
muito positivo no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem dos alunos. A Escola Sede foi
totalmente requalificada (processo concluído em 2015), constituindo um edificado escolar moderno
com excelentes condições para a aprendizagem dos alunos e para a prática desportiva, facto
testemunhado na procura e utilização frequentes da Escola e do Pavilhão Gimnodesportivo, seja pelas
diversas instituições da cidade seja pela comunidade em geral.
O crescimento territorial do Agrupamento foi sempre acompanhado por transformações organizacionais
positivas que promoveram a melhoria da qualidade das aprendizagens e o desenvolvimento de atitudes
cidadãs e solidárias dos alunos. Destacam-se três momentos-pilares dessa mudança. Em 2009, a
comunidade educativa foi definida como Território Educativo de Intervenção Prioritária (TEIP), uma
decisão estratégica que respondeu com sucesso aos desafios colocados pela realidade socioeducativa
em que se circunscreve. Mais tarde, em 2012, o Agrupamento celebrou com o Ministério de Educação
um Contrato de Autonomia que se mantém em desenvolvimento. Finalmente, em 2017, a comunidade
educativa integrou a Rede de Escolas de Educação Intercultural (REEI), apostando numa abordagem
intercultural do conhecimento e da aprendizagem, enriquecendo-se mediante o acolhimento, a
integração e o sucesso educativo das crianças e jovens, de todas as nacionalidades, bem como o
respeito pelas diferenças e o estabelecimento de relações positivas de interação e aproximação entre
alunos/as e outros membros da comunidade educativa de diferentes culturas.

O Agrupamento tem uma oferta educativa diversificada que inclui: Educação Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º
Ciclos do Ensino Básico e, ainda, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Programa Integrado de Educação e Formação.
O AEFS pretende constituir-se como uma organização educativa de referência local, nacional e
internacional, como foco de desenvolvimento da cidadania e da interculturalidade para e com a
comunidade educativa.

DESCRIPTION
2018/2019
The School Dr. Francisco Sanches (AEFS) is located in the urban heart of the city, in a densely populated
territory, with a high socio-economic and cultural dynamism, where we can find fundamental structures
for the development of the city such as the University of Minho, Hospital of Braga, the “Sete Fontes”
Park and Braga Parque.
The AEFS has been part of the educational universe of the city of Braga for almost half a century. It was
born as Preparatory School Dr. Francisco Sanches on 4th October, 1973 and it hasn´t stopped growing
and being transformed until today. First, on 6th June, 2001, it joined with the Basic schools (1st cycle) of
S. Victor and D. Pedro V (the latter was closed in 2007). Later, in that same year, and with the fusion of
the “Sete Fontes” School, Francisco Sanches “family” included JI das Fontes, and four Basic Schools of
the 1st cycle, three of which had a pre-school education: the EB1 da Misericórdia, the EB1 / JI da Quinta
da Veiga, EB1 / JI Bairro da Alegria and EB1 / JI das Enguardas.
All the 1st Cycle Schools of the Group have suffered

important requalification works and took

advantage of a significant effort of equipping them with computers and didactic material, measures with
very positive impact in the development of the teaching and learning process of the students. The
Headquarters School was completely re-qualified (a process completed in 2015); it was transformed in a
modern school building with excellent conditions for students' learning and for sports, a fact supported
by the frequent demand and use of the School and Gymnasium, by the community and the city in
general.
The territorial growth of the Group was always accompanied by positive organizational changes that
promoted the improvement of the quality of learning and the development of citizenship and solidarity
attitudes of the students. We can define three pillars of this change. In 2009, the educational
community was defined as a Priority Intervention Education Territory (TEIP), a strategic decision that
successfully responded to the challenges brought by the socio-educational reality in which it is
integrated. Later, in 2012, the Group signed a Contract of Autonomy with the Ministry of Education that
is still being developed. Finally, in 2017, the educational community integrated the Network of Schools

of Intercultural Education (REEI), betting on an intercultural approach to knowledge and learning,
enriching itself through the hosting, integration and educational success of children and young people,
of all nationalities, as well as the respect for the differences and the establishment of positive relations
of interaction and approximation of students and other members of the educational community of
different cultures.
The Group has a diversified educational offer that includes: Pre-school Education, 1st, 2nd and 3rd
Cycles of Basic Education and, also, 1st, 2nd and 3rd Cycles of the Integrated Program of Education and
Formation.
AEFS aims to be an educational organization of local, national and international reference, a focus for
the development of citizenship and interculturality for and with the educational community.

