EDIÇÃO 1 de setembro 2020

OFERTA FORMATIVA

RESGATAR A LIBERDADE

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
ENSINO BÁSICO
1.º/ 2.º / 3.º Ciclo

Regressamos, hoje, à boleia da memória, ao setembro do início, do reinício, do encontro, do
regresso, da ansiedade e da vivência, tranversal, da igualdade, da universalidade e, também,
da obrigatoriedade.
Iniciamos, hoje, conduzidos pela esperança, a aventura da viagem pelos caminhos do
desenvolvimento, da oportunidade e da aprendizagem.
Na bagagem, trazemos medos, receios, incertezas e dúvidas. Trazemos a memória dos
abraços, dos afetos, da proximidade, da partilha e, da liberdade.
Trazemos um setembro que temos de reinventar, redefinir, proteger e acautelar, com
correção, compromisso, responsabilidade e união.
Queremos a escola de volta. Queremos regressar; queremos estudar, aprender e ensinar.
Iniciamos, hoje, o novo ano escolar, que nos convida – obriga, a adotar novos e exigentes
comportamentos, a redefinir regras, a (re)dobrar a atenção e a atentar em todos os
procedimentos de proteção.
Estamos todos convocados para um “jogo” que queremos ganhar, vencer; para um ano que
queremos conquistar.
Garantir o acesso, presencial, de todas as crianças e alunos ao desenvolvimento do currículo;
Prosseguir a consecução da igualdade de oportunidades de acesso ao sucesso, de todos os
nossos alunos;
Proteger a harmonização das dinâmicas familiares, sociais e económicas, da nossa
comunidade educativa, constituem-se como pilares, da escola/agrupamento que somos,
queremos e protegemos.

Cursos Artísticos Especializados

ENSINO SECUNDÁRIO
Cursos Científico-Humanísticos

Ciências e Tecnologias
Ciências Socioeconómicas
Línguas e Humanidades
Artes Visuais
Cursos Profissionais:

Gestão
Cozinha e Pastelaria
Planeamento Industrial
Turismo Ambiental e Rural
Eletrónica, Aut. e Comando
Produção em Metalomecânica
Gestão Prog. Sist. Informáticos

Com votos de um excelente ano escolar,
Jorge Manuel Ventura, Diretor

A ESCOLA DE E PARA TODOS!

Cursos Educ. Formação de Adultos
Curso Português para Estrangeiros

Bem-vindo ao ano letivo de 2020-2021!
Depois de meio ano sem a Escola, as saudades são muitas para lá voltar e tornar a viver as
emoções e o ambiente propício para ensinar e aprender. Durante todo este tempo ouvimos
falar de um novo vírus que afetou a nossa vida e nos condicionou no dia a dia. E como é
CENTRO QUALIFICA
novo, vai exigir que tenhamos novas formas de estar.
Por isso, há exigências que temos que cumprir e isso requer que os comportamentos e atitudes de todos sejam civicamente responsáveis,
assumidos e cumpridos por todos, por respeito a cada um e a todos. E isto é na escola, em casa e em todos os locais que frequentamos.
Neste ano letivo, estamos ainda mais comprometidos na missão de educar. E todos estamos convocados para, numa relação de
proximidade e presença contínua, encontrar as respostas adequadas a cada um. Não vai ficar ninguém para trás!
A comunidade educativa de Estarreja tem trabalhado em estreita cooperação e envolvimento com todos os parceiros. E a Escola, que viu
reconhecido o seu papel imprescindível na Comunidade, vai ter que estar bem mais presente e mais próxima das pessoas. É nesse contexto,
que o Agrupamento de Escolas de Estarreja enceta ações de presença nas freguesias logo neste início de ano letivo, para melhor cumprir a
sua ação educativa.
O Vereador da Educação, Prof. João Alegria

