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Abertura do Ano Letivo
Um recomeço cheio de esperança
Começou um novo ano letivo!
Estamos convictos de que neste novo tempo renovado proporcionaremos aos nossos alunos
competências que lhes permitam um futuro promissor. Estas tomam fundamental valor depois
de quase dois anos a braços com uma pandemia inesperada, que lhes foi roubando de quando
em vez o ensino regular presencial e não lhes permitiu vivenciar em plenitude a sua juventude.
A primeira semana de aulas decorreu com toda a normalidade em todas as escolas do Agrupamento. Para que este regresso
às aulas decorresse sem percalços, os alunos da Escola Secundária, cujos encarregados de educação autorizaram, foram
testados. Também os docentes e não docentes fizeram testes de antigénio antes do início das aulas.
Neste contexto, docentes, funcionários e todos os diretamente envolvidos no arranque do ano letivo deram o seu melhor
para que os alunos encontrassem um ambiente tranquilo e propício a uma aprendizagem de qualidade, subjacente aos
pilares fundamentais da educação, o sucesso, a inclusão e a cidadania. Estamos atentos aos sinais de bem-estar social e
emocional que possam estar fragilizados nos nossos alunos consequência destes dois anos em que fomos atingidos por este
vírus tão hostil.
Assim, nesta primeira semana, no âmbito do Dia Europeu do Desporto na Escola, integrado na Semana Europeia do
Desporto, foram realizadas atividades na Escola Básica Dom Martim Fernandes e na Escola Básica da Guia, no dia 24 de
setembro, que envolveram também alunos do 1º ciclo. Pretendeu-se com esta iniciativa promover o desporto e a atividade
física no agrupamento.
Além disso, outras atividades estão já calendarizadas, como o evento “Um Olhar para o Céu”, dinamizado pelo Clube Ciência
Viva na Escola, envolvendo alunos, pais, docentes e não docentes, assim como a comunidade envolvente. Por último, está
ainda a ser organizada a cerimónia para entrega dos Diplomas de Valor, Mérito e Excelência, com toda a pompa e
circunstância devida, porque os nossos alunos merecem não só o nosso reconhecimento, mas também que lhes devolvamos
gradualmente o tempo perdido.
Por eles assumimos o compromisso de continuar a dar o nosso melhor.
Votos de um Excelente ano letivo 2021/2022!
Sérgia Medeiros
Diretora

Receção aos alunos e encarregados de educação
EB1/JI N.º1 de Albufeira

JI de Vale Parra

Escola Básica de Vale Parra

EB1 de Sesmarias

JI da Guia

Dia Europeu do Desporto na Escola

