EDIÇÃO 4 de JANEIRO 2021

https://www.aeestarreja.pt/

Juntos Estamos Protegidos
Permitam-me que me socorra do “lema” adotado pela OMS Europa, em 2020, para a comemoração da Semana Europeia da Vacinação – “Juntos estamos
protegidos” (#protectedtogether), para chancelar o convite que, em 2021, nos é dirigido a fim de que possamos realizar a viagem que nos conduzirá ao
passado, das liberdades, das celebrações e, do convívio, desejado.
Jorge
Evoco, assim, Edward Jenner, que, atento, ousou, há mais de 200 anos, encetar uma viagem
rumo M.
a umaVentura
das maiores concretizações do Homem e avanços
da medicina – a génese da vacina.
O processo de vacinação que nos acompanhará, ao longo da viagem, conjugará a proteção individual, de todo e cada um de nós, com a, desejada,
“imunidade de grupo”, na tradução e, melhor, interpretação do “lema” que, acima, captou a minha atenção.
Evoco, ainda, todos os investigadores, profissionais de saúde e decisores que, ao longo do último ano, souberam provisionar as melhores condições para
que possamos, agora, expectar poder regressar à proteção e comemoração do convívio e da união – juntos estamos protegidos.
Evoco, também, a relevância do conhecimento, da escola e da educação, para que saibamos reconhecer em cada professor, em cada assistente, em cada
aluno, Pai ou, encarregado de educação, a força que nos robustece, aproxima e protege.
Permitam-me, assim, quando iniciamos o novo ano, que possa, neste espaço, manifestar o, maior, agradecimento a todos os membros da(s)
comunidade(s) educativa(s) que, ao longo do ano 2020, souberam promover, valorizar e reconhecer a Escola, a Educação e, a Formação.

Bom Ano Novo.
Jorge Manuel Ventura, Diretor
A reafirmação de uma ESCOLA DE EXCELÊNCIA!
1º Lugar a nível nacional – PRÉMIO CAPITAL HUMANO [ 20 000€ ]
A obtenção do 1.º lugar a nível nacional do Prémio Capital Humano engrandece-nos e honra-nos, na medida que parte do nosso papel enquanto
socializadores do conhecimento, qual ESCOLA MAIOR, reafirma-se no compromisso que promovemos e compartilhamos para uma educação de
qualidade, regulada pelos princípios da cidadania e da consciência europeia, norteada por uma qualificação profissional, suportada pelas novas
exigências internacionais do mercado globalizado, mas também uma educação dimensionada nos propósitos da UNESCO, que promove
valores universais na prática de um ensino intercultural ligados a uma visão humanística da educação. O nosso agrupamento
volta, uma vez mais, a ser reconhecido, desta vez na categoria “Formação de Jovens - Projetos Educativos e
Pedagógicos/Entidade”.
O caráter evolutivo dos percursos profissionais e empregos leva-nos a estar na vanguarda de um ensino
profissional de qualidade. Como prova desta realidade, no início do ano letivo, foi atribuído o SELO
DE GARANTIA DA QUALIDADE – EQAVET, por três anos, certificação concedida pela Agência

Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, após auditoria realizada por peritos.
Somos uma Escola cada vez mais preparada para responder a desafios conscientes, responsáveis
e atentos ao mundo que nos rodeia, resultado de um sólido e bem estruturado trabalho de equipa,
que inclui os Coordenador Financeiro do POCH, prof. Amadeu Santos, Coordenador Pedagógico dos
Cursos Profissionais, prof. Paulo Santos, Coordenadora do Núcleo de Empreendedorismo do AEE, diretores
de curso, diretores de turma, professores, alunos, assistentes operacionais e técnicos, não esquecendo os
encarregados de educação e parceiros externos.
Sobressaem as dinâmicas de escola baseadas na partilha de experiências inovadoras e de projetos de cariz
verdadeiramente empreendedor, porque sempre acreditámos no desafio e continuamos a aceitar esse desafio
de pensar, agir e fazer diferente no Ensino Profissional.

Importa, também, salientar o mérito de uma liderança legitimada pelo seu diretor, que empenha o coração e a
razão na procura de um futuro promissor para todos os seus alunos, uma gestão que se encontra sedimentada
por um “ethos” organizacional de envolvimento e compromisso, manifestados por uma cultura integradora dos
objetivos e missão do AEE.

Pelo sonho é que vamos!
Coord. Comunicação do AEE, prof.ª Rosário Santos

Árvore exposta na entrada do polivalente da Escola
Secundária de Estarreja.
Trabalho realizado: Educação Visual - turmas do 7.º B, C. D,
E e F. Animação Sociocultural (C. Profissional) – 12.º J.

