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Passados que foram quase dois meses e num momento em que se prepara o regresso 

faseado dos nossos alunos ao ensino presencial, cumpre-me dirigir algumas palavras a 

toda a Comunidade Escolar.  

Em primeiro lugar, quero agradecer o esforço e dedicação incansáveis dos nossos 

Professores, pois, mesmo com as dificuldades próprias deste tipo de Ensino a Distância, 

continuaram a desempenhar a sua nobre missão com máximo empenho e 

profissionalismo, como foi claramente reconhecido pelos nossos alunos e seus 

encarregados de educação num inquérito que lhes foi recentemente aplicado. 

De seguida, louvo a persistência e atitude positiva dos nossos Alunos, que, mesmo 

perante todas as vicissitudes desta Pandemia, estiveram, na sua grande maioria, a 

trabalhar com muito empenho e dedicação! Neste processo foi também muito importante 

o imprescindível apoio da parte de seus Pais e Encarregados de Educação, assim como de 

outros familiares e amigos. Poderia aqui mesmo aplicar aquele provérbio africano que 

diz: “É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança”! 

Sabendo que os tempos não estavam a ser nada fáceis, ao logo destes quase dois meses, 

para muitas famílias, solicitei aos Diretores de Turma, Professores Titulares de Turma do 

1.º Ciclo e Educadores de Infância que me reportassem todas e quaisquer necessidades 

para que eu, juntamente com os meus colegas de direção, pudéssemos encontrar uma 

resposta na medida das nossas possibilidades. Deste modo, e para darmos resposta a 

muitas solicitações, distribuímos 327 portáteis a alunos dos Escalões A e B, aguardando 

ainda a chegada de muitos mais, para posterior entrega; emprestámos cerca de 70 tablets 

a alunos sem Escalão; fornecemos diariamente à volta de 100 refeições a alunos dos  

Escalões A e B, assim como a  famílias carenciadas.  

Tivemos diariamente alguns alunos na Escola EBI de Boliqueime, que funcionou 



 

 

como escola de referência acolhimento de filhos e outros dependentes de trabalhadores 

de serviços essenciais, nos termos do Artigo 31.º-B, do Decreto n.º 3-C/2021, de 22 de 

janeiro. 

Como é sabido, iniciamos, este dia 15 de março, o tão desejado regresso dos nossos 

alunos à escola, nesta fase, apenas com 1.º ciclo e o pré-escolar. Estamos ansiosos por 

esse regresso, esperando que se faça com a máxima tranquilidade, pois é na escola que 

queremos os nossos meninos e meninas!  

Entretanto, o 2.º e 3.º ciclos continuarão na modalidade de Ensino a Distância até final 

deste 2.º período letivo, que terá o seu término a 26 de março, regressando às escolas no 

próximo dia 5 de abril. 

Relativamente à avaliação dos alunos neste 2.º período, esta ocorrerá com 

normalidade. Não fizemos qualquer alteração no que se refere aos critérios de avaliação 

aprovados no início deste ano letivo, apenas se efetuaram pequenos ajuste nos 

instrumentos a utilizar, dado que, como compreenderão, nem todos puderam ser utlizados 

neste tipo de Ensino a Distância. Pedirei a todos os professores muita compreensão e 

tolerância, atendendo a todas as dificuldades e limitações por que passaram todos os 

nossos alunos e suas famílias! 

A terminar, resta-me desejar a todos muita saúde e colocar-me ao vosso dispor para, 

na medida das minhas disponibilidades, atender às vossas solicitações.  

 

 

O Diretor do Agrupamento, 
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