Estarreja, 07 de outubro de 2021

Excelentíssimos membros da Comunidade Educativa
Assunto: Ensino Superior - Resultados da 1.ª Fase do Concurso Nacional de Acesso de 2021

Os momentos de redação e de leitura do texto que, agora, nos aproxima, coincidem com o início do percurso
académico - no ensino superior, que mais de 100 ex-alunas/os do Agrupamento de Escolas de Estarreja
experimentam nas diversas instituições de ensino superior que adotaram como “escolas” de formação
concernente aos ciclos de licenciatura ou mestrado integrado, nas mais diversas áreas do conhecimento.
Coincidem, ainda, com o reencontro destas/es com aquelas/es que, tendo o Agrupamento e a Comunidade
Educativa de Estarreja como denominador comum, se aventuraram no percurso académico em momento anterior
e que, agora, com satisfação e compromisso, acolhem e integram as/os primeiras/os.
Coincidem, finalmente, com a experiência da satisfação e orgulho que os pais, docentes e não docentes,
corresponsáveis pela formação e desenvolvimento da reflexão, da curiosidade científica e dos elementos
fundamentais de uma cultura humanista - que os suporta cognitiva e metodologicamente, também
experimentam.
Cumpre-me, assim, manifestar a maior satisfação e orgulho pelo trabalho que, ano após ano, alunos, docentes, não
docentes, pais e, restante comunidade, desenvolvem e dirigem ao desenvolvimento de todo e cada um dos nossos
alunos.
Cumpre-me, ainda, manifestar o maior agradecimento às/aos futuras/os engenheiras/os, médicas/os,
enfermeiras/os, gestoras/es, economistas, juristas, administradoras/es, professoras/es, cientistas, linguistas,
diplomatas, políticas/os, contabilistas, solicitadoras/es, sociólogas/os, terapeutas, investigadoras/es, arquitetas/os,
designers, pilotos e navegadores, pelo privilégio que me outorgaram.
Certo de que as diferentes instituições do ensino superior, que identifico, abaixo, permitirão o desenvolvimento de
um percurso académico de sucesso, desejo, a todas/os, o maior sucesso académico.

Jorge Ventura
Diretor

Instituições de Ensino Superior:
Escola Superior Náutica Infante D. Henrique;
Instituto Politécnico de Castelo Branco;
Instituto Politécnico de Coimbra;
Instituto Politécnico da Guarda;
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Instituto Politécnico de Leiria;
Instituto Politécnico do Porto;
Instituto Politécnico de Viana do Castelo;
Instituto Politécnico de Viseu;
Universidade de Aveiro;
Universidade da Beira Interior;
Universidade Católica Portuguesa;
Universidade de Coimbra;
Universidade de Évora;
Universidade de Lisboa;
Universidade do Minho;
Universidade Nova de Lisboa;
Universidade do Porto;
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
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