Estarreja, 06 de setembro de 2020
Excelentíssimos Pais e Encarregados de Educação
Estimados alunos

Assunto: Ano Letivo 2020/2021 – Informação 03

Aproxima-se o início do novo ano letivo e, com ele, o regresso às escolas, às aulas, presenciais, à convivência e
vivência escolares e, à aprendizagem, no espaço/tempo – privilegiado, inadiável e insubstituível.
Reconhecemos, hoje, que a Escola não pode ser adiada. Não podemos esperar que a situação epidemiológica
seja debelada para que, depois, possamos voltar à escola.
Reconhecemos, hoje, que a Escola, não pode ser substituída. Não conseguimos encontrar uma instituição que
se possa assumir como alternativa à Escola.
Reconhecemos, hoje, que a aprendizagem não pode ser negligenciada. Todas as crianças e jovens têm o direito,
inalienável, de crescer num ambiente promotor de aprendizagem e desenvolvimento, harmonioso, saudável e
feliz.
Estimados Pais, Encarregados de Educação e Alunos, reconhecemos, hoje, que a Escola é um bem “precioso”,
que importa, com compromisso, responsabilidade e união, proteger.
A Escola somos nós.
Cumpre-nos, assim, com exigência, garantir o regresso à escola, em segurança, suportado na responsabilidade
que, a todos, individual e coletivamente, convoca.
Reconhecemos a incerteza e a imprevisibilidade do caminho que, em 17 de setembro de 2020, começaremos a
percorrer, reconhecendo, também, que tudo está a ser preparado para que possamos adotar, a cada momento,
as decisões que protejam a escola, as crianças e alunos, os docentes, os não docentes e as dinâmicas familiares,
sociais e económicas da comunidade educativa.
Em 17 de setembro de 2020 daremos início a um ano letivo que a todos exigirá o, maior, compromisso, pelo que
peço a melhor atenção, de todos, para as ações que, até 16 de setembro, iremos desenvolver, desde logo, os
momentos de receção para os quais irão ser “convocados”, no decurso da próxima semana.
Desejando, a todos, o maior sucesso, permitam-me que me socorra de uma expressão a que, importa, hoje,
como ontem, reconhecer assertividade: todos somos agentes de saúde pública.

Com os mais respeitosos cumprimentos,
Jorge Ventura
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