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CARTA ABERTA AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO/ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO

CAROS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO/CAROS ALUNOS:

O tão esperado e “temido” dia de regresso às aulas presenciais, 18 de maio… CHEGOU!
No entanto, uma tristeza e nostalgia abateu-se sobre a nossa escola… A alma e a vida da escola, ou
seja, os NOSSOS ALUNOS, NÃO CHEGARAM! Não ouvimos as suas vozes, não escutamos as
suas gargalhadas e não interromperam o silêncio dos corredores com os seus passos apressados!
DECIDIRAM em consciência que os vossos filhos/educandos não deveriam regressar às aulas
presenciais…
MAIS UMA VEZ VOS GARANTO que estão reunidas todas as condições para um regresso seguro,
mas não vamos, nem podemos, facilitar. A escola CONTINUA à vossa espera – ALUNOS – para
voltarem a cruzar os nossos espaços, para trabalharem presencialmente com os melhores
DOCENTES que alguma vez conheceram…
A responsabilização e a consciência social são imperiosas para tudo correr bem. Vamos acreditar e
TUDO FAZER PARA QUE ISSO ACONTEÇA.
Os nossos professores estão a dar o melhor de si e a ser os melhores parceiros nesta missão de
educar e de fazer crescer bem os nossos alunos, de forma equilibrada e o mais esclarecidos, como
cidadãos responsáveis.
TODA A ESCOLA SE PREPAROU PARA VOS RECEBER!
Não esqueçam que a vossa sala, a vossa mesa, a vossa cadeira e os vossos professores vos
esperam… para continuarem as vossas aprendizagens e a preparação para os vossos exames.
Vamos procurar um equilíbrio entre as exigências do Ministério da Educação, as necessidades dos
nossos alunos, as preocupações dos nossos educandos e as transformações sociais, não
esquecendo que cada um dos nossos alunos é singular.
A escola pouco ou nada consegue fazer sem o vosso apoio, sem a vossa colaboração e é bom sentir
que ACREDITAM no trabalho por nós desenvolvido, que tem como horizonte “SEMPRE O MELHOR
PARA OS VOSSOS FILHOS”, neste caso concreto, no ensino PRESENCIAL…
Tudo o que fazemos, por insignificante que pareça, é fundamental, e, acima de tudo, os alunos são
a razão de ser do nosso cuidado.
Bem-vindos, de novo, à vossa Escola, com todos os cuidados de segurança!
Deixo-vos, A TODOS, um ABRAÇO AMIGO.
Agrupamento de Escolas Dr. Machado de Matos, Felgueiras
O DIRETOR

(António José Bragança)
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