Estimada família,

O terceiro período
está a chegar ao fim!
Iniciámos o ano, juntos,
de mãos dadas, numa viagem
que nos deslumbrava
por estar a começar um novo ano.
Seguimos caminho, norteados
e unidos pelos valores e princípios
institucionais e pessoais.

Transportámos a inspiração de uma ÁRVORE, pela
sua capacidade de florir,
resistir aos tempos adversos e a qualquer estação,
pela capacidade de, autonomamente,
se erguer e criar raízes fortes
que nos deram sentido de pertença.
A meio do ano letivo, fomos obrigados
a navegar por mares desconhecidos,
e foi aí que redescobrimos as nossas forças,
enquanto ESCOLA, equipa, professores,
vocês enquanto FAMÍLIA, pai, mãe, avós
e os alunos enquanto alunos,
CRIANÇAS e seres em pura aprendizagem da VIDA.

Estes meses trouxeram-nos, certamente, metamorfoses. Deram-nos a possibilidade de
ensinar, aprender, mas também de ser “gente”, cada qual na sua essência.

Mesmo distantes, tornámo-nos próximos, conscientes de que em cooperação
conseguiríamos algo mais significativo e construtivo.
É com orgulho que, no balanço que se faz destas ondas de mar navegadas,
emerge a capacidade que todos tivemos de dar o nosso melhor, a capacidade de nos
superarmos e de nos redescobrirmos enquanto pessoas. Este foi um terceiro período
atípico, mas muito desafiante e curiosamente afetuoso, que nos envolveu e não se fez
indiferente.
Agradecemos a todas as famílias a capacidade de adaptação e colaboração
durante todos estes meses. Agradecemos igualmente aos nossos alunos, que se
mostraram resilientes e verdadeiros heróis!

Antes de terminarmos, gostaríamos de vos deixar
algumas informações relativas a este fim de ano:
- No que respeita à avaliação do 3.º período, optamos por
realizar um relatório de balanço de todo o ano letivo.
Nesse relatório, consta também uma tabela com a
avaliação qualitativa (Insuficiente a Muito Bom) que é,
igualmente, relativa ao balanço de todo o ano letivo;
- A plataforma Google Classroom, bem como os e-mails
de cada professora titular foram criados apenas com o
objetivo de realizar a comunicação com as famílias
durante os meses de isolamento e de ensino à distância.
Findo o ano letivo, retomaremos à forma de contacto
habitual, isto é, sempre que desejarem comunicar com
uma das professoras podem utilizar o contacto
telefónico da escola ou o e-mail geral para o efeito.
- Como sabem, a partir do dia 29 de junho, os alunos
poderão frequentar o CATL. Será necessário o
preenchimento do questionário que vos irá ser
enviado para o efeito. Recordamos que o
preenchimento deste questionário se torna
imprescindível para nos ajudar no planeamento e
gestão adequados à resposta que teremos de dar,
cumprindo todas as normas de higiene e segurança
previstas.

Por fim, ansiamos que este tempo à distância nos tenha feito
pensar sobre educação, aprendizagem, escola, família, amor…! De tudo isto, fica a
esperança de que seremos mais e melhores nos meses que se seguem. E que setembro
chegará cheio de força, pois não restam dúvidas da importância desta triangulação
educativa entre escola, alunos e famílias, e que a escola é um lugar de presença,
pertença e relação onde a magia acontece na simbiose de caminhar juntos em estrada
firme e de horizonte Sonhador!
Até breve! Estaremos cá para vos receber de braços abertos!
Atentamente,
A direção pedagógica / A equipa de 1.º CEB

