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Mensagem para os Pais e Encarregados de Educação
(Re) Encontramo-nos para vivermos um novo ano escolar diferente de todos os outros.
Espera-nos desafios, novas tarefas e responsabilidades fazem de nós seres com uma das mais nobres
e importantes missões, ajudar a prender e a educar!.
É com agrado que vos dou as boas vindas!
A vida no agrupamento seria diferente sem a presença de cada um de nós e de vós!
Acreditem que se aqui estamos é porque temos uma missão, um conjunto de tarefas a desenvolver que
certamente acrescentarão valor à vida de todos aqueles com quem nos cruzamos diariamente. Sem eles,
também nós seríamos diferentes.
É grande o desafio! Espera-nos todos os dias tarefas diferentes, novas oportunidades para pensar,
decisões a tomar fazem-nos colocar à prova todos os dias.
Certo de que onde há pessoas existem problemas, alegrias e tristezas, certo de que irá haver quem nos
coloque à prova e nos tire do sério!. Nesses momentos ... respirar fundo ajuda a ficar sereno e a pensar
melhor... é da arte de pensar que nasce a luz, luz essa que nos alumia o caminha e que nos torna mais
fortes, enquanto equipa vencedora.
Acredito em cada um! Acredito que cada pessoa trará novas ideias para a escola, trará à discussão o
seu modo de entender a vida e a educação, sem nunca se desligar do projeto educativo do agrupamento,
“a Cidade, a Serra e o Rio”.
Todos os contributos são válidos. É dessa validade responsável que surge a reflexão positiva que ajudará
a melhorar a vida em todas as escolas do agrupamento.
Acreditem que muitos serão os olhares e as perceções sobre a vida nas escolas do agrupamento...
teremos que ser fortes, corajosos e unidos para vencer por vezes o desalento e o desconforto.
A Vida é assim... a alegria e o sorriso, apresentam-se como armas de esperança que ajudam a mudar o
rumo e a procurar novos caminhos que nos levam à felicidade...
De facto, todos desejamos sê-lo e todos queremos contribuir para um ambiente salutar que facilite as
nossas tarefas diárias e que contribua para o sucesso educativo e para a aprendizagem de todas as
alunas e alunos.
Deste modo, desejo-vos muita saúde e um feliz ano escolar com sucessos pessoais e profissionais.
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