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Comunicado à comunidade educativa
Damos início a um novo ano escolar em que a colaboração de todos é indispensável e a
compreensão é necessária às adversidades.
Damos início a um ano escolar na incerteza do futuro, mas com a garantia de que a escola é
um espaço indispensável às crianças e jovens como lugar de aprendizagem e de socialização. Aqui
aprenderão a ser pessoas… na escola de que gostam, em partilha com as famílias, os seus
primeiros educadores.
Para próximo dia 17 de setembro está marcada a receção aos alunos. Um momento
importante especialmente para quem começa o seu percurso escolar. Conhecer a escola, os
amigos e os professores é um desafio que proporciona experiências por vezes marcantes durante
toda a vida.
Ao iniciar cada ano escolar cresce a excitação e a ansiedade, por parte dos alunos, mas
também dos seus pais, especialmente nos primeiros anos, quando estes deixam os seus filhos num
local completamente novo. E é compreensível que os queiram acompanhar nos primeiros passos
no espaço que os acolhe. Porém, perante as condições que vivemos, torna-se fundamental
garantir a segurança que todos pretendemos dentro da escola. Assim, solicito ao encarregado de
educação que acompanha o seu educando no dia da receção aos alunos que o entregue na
entrada da escola, no horário marcado, e volte uma hora mais tarde para o receber e, assim, evitar
aglomerações de pessoas junto à escola. Solicito também a estes encarregados de educação que
usem máscara protetora junto à entrada da escola e ainda que, nas reuniões presenciais, com os
encarregados de educação, que vierem a ser marcadas, deverá comparecer apenas uma pessoa
por aluno.

Conscientes de que tudo vai correr pelo melhor, desejamos um ano letivo com o maior
sucesso para o(s) seu(s) educando(s). Com segurança – alegria – confiança, estaremos juntos!
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