
Caros Alunos e Caros Pais e Encarregados de Educação 

 

Votos de que todos se encontrem bem. 

E lá vai uma semana, que passou rápido, rápido. Ou não? Arrastou-se?... Sentiram falta da 

escola, dos colegas e dos professores? 

Aqui na escola é tudo muito estranho: silêncio, quietude, vazio. 

Não temos memória de tempos assim. Nem as férias se lhe comparam: há sempre gente 

adulta azafamada a cirandar, acompanhada de correrias, gritinhos e risos de crianças e jovens. 

Mas a verdade é que não há memória de tempos assim nas nossas vidas. Os mais pequenos 

pensarão que se calhar isto até é comum acontecer: acontecem-lhe tantas novas experiências, 

que já são velhas para os mais velhos! 

Mas não. Esta também é uma nova experiência para os mais velhos. E nada agradável . 

Nunca tivemos a cabeça tão cheia de tanto que nos agride os olhos e os ouvidos, num espanto 

do que nunca esperaríamos ver. Ameaça invisível e sorrateira, espalhando-se ao longe e ao 

perto por todos os cantos da Terra e pela nossa terra.  

Enquanto Pais, e adultos no primor da vida, incumbe-nos salvaguardarmo-nos a nós próprios 

para ficarmos física e mentalmente saudáveis e para podermos cuidar dos nossos pequenos e 

dos nossos idosos. 

E insistamos na promoção dos valores humanitários de apoio, cuidado e proteção dos mais 

frágeis entre nós. 

Responsabilizemo-nos pelo que está ao nosso alcance e sobre o qual podemos interferir. Na 

nossa terra sejamos exemplo de comportamentos cívicos e não paremos de os transmitir: 

confinamento em casa, distanciamento social e medidas de higiene. 

Obriguemo-nos e obriguemos os que estão sob a nossa responsabilidade a cumprir estes 

preceitos. 

Tudo isto para que o mais breve possível a escola se volte a encher de tarefas, reboliço, 

confusões (e contusões)! 

Hoje teria sido um dos dias mais aguardados ao longo de semanas: o fim do período e o início 

das férias escolares. São tempos surpreendentes! Hoje aguardamos o fim das férias escolares e 

o início do terceiro período, na expectativa do que nos trará.  

A nós, profissionais da escola incumbe-nos manter o possível de normalidade no dia-a-dia 

educativo: encontrar formas de proximidade à distância, manter-nos emocionalmente ligados 

a vós e ocupar-vos com aprendizagens e tarefas enriquecedoras das vossas mentes (que não 

queremos adormecidas!), e em simultâneo distratoras deste clima de stress em que estamos 

todos imersos. 



Para já vai ser feita a vossa avaliação de final de segundo período. 

Os professores e educadores trabalharão nisso ao longo da próxima semana. Na semana 

seguinte serão publicitados os resultados. Demora mais um bocadinho do que o habitual 

porque é a primeira vez que as reuniões de conselho de turma e outras reuniões necessárias 

vão ser feitas em videoconferência.  

Vêem? Não é só pedirmo-vos que aprendam e cresçam. Nós também estamos a aprender e a 

crescer! 

E depois? Temos a orientação do Ministério da Educação de que o terceiro período ocorrerá, 

bem como a avaliação de final de terceiro período, que encerrará a avaliação de ano letivo. 

Sem sabermos o que está para vir, vários cenários estão traçados, desde que todo o terceiro 

período se faça em ensino à distância – e@d, até que parte dele seja à distância e parte 

presencial, passando pelo milagre (venha ele!) de ser todo presencial, porque o vírus se 

deslocou para Marte. 

Mas teremos tempo de voltar a falar do terceiro período. 

Este fim de semana, pensem no que é melhor para cada um de vós e para os que vos estão 

próximos. Pensem positivo, pensem com o coração. Mantenham a saúde física e mental. 

Vai correr tudo bem. 

Bom fim de semana. 

A Diretora e Equipa Diretiva 

 

 

 

 


