Direção de Serviços da Região Norte
Agrupamento de Escolas
AMADEO DE SOUZA-CARDOSO/Telões – Amarante

MENSAGEM À COMUNIDADE ESCOLAR E EDUCATIVA
A partir do dia 17 de setembro vamos iniciar mais um ano letivo.
Como todos já sabemos será um regresso às aulas diferente de todos os outros. Na
verdade, este regresso acontece em moldes muito diferentes do habitual, com o cenário de
pandemia COVID 19 presente a todo o momento. Mas como já tivemos oportunidade de
verificar no 3º período, do último ano letivo, o funcionamento das atividades escolares de
forma presencial, é fundamental para o desenvolvimento de crianças e jovens.
Os atuais condicionalismos exigem que regressemos com novas formas de estar e de
trabalhar. Devemos fazê-lo com um sorriso, mesmo que escondido atrás da máscara, mas
sempre conscientes de que, em cada gesto e em cada comportamento, a segurança deverá
estar em primeiro lugar. Sem relaxamento cada um terá de fazer a sua parte e ser um
agente de saúde.
Em parceria com a autarquia e agentes da saúde, estamos a organizar todas as escolas de
forma que todos se sintam em segurança, sabendo que devido às tipologias de cada escola e
não existindo situações ideais, teremos que nos adaptar aos vários contextos.
Estamos preparados para as várias situações e principalmente para o ensino à distância,
mas o que todos queremos é estar na escola e nesse sentido vamos:
- Manter o distanciamento social e cumprir as normas da escola,
- Usar máscara na escola, a partir do 5º ano de escolaridade;
-Usar máscara nos transportes públicos;
- Lavar regularmente as mãos;
O desafio de aprender vai desenvolver-se num ambiente de atenção permanente e rodeado
em receios, normas e regras de segurança que podem ser ajustados a qualquer momento.
É na adversidade que nos devemos superar. Temos que agir com cuidado, mas com
serenidade. Devemos evitar alarmismos.
Com a devida distância devemos manter-nos unidos para concentrar as nossas energias na
resolução dos constrangimentos.
Vamos manter o sorriso e acreditar que, num futuro muito próximo, voltaremos à
normalidade.
Desejo a todos um bom ano letivo, com saúde e repleto de sucesso.
Com um abraço amigo
O diretor
Artur Correia
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