
Mensagem do Diretor 

 

Caros alunos  

 

Tendo em atenção que já não estamos num momento de excecionalidade, pois todos temos 

experiência e todos estamos comprometidos com esta dinâmica de vida confinada, é de extrema 

importância que continuemos a entender a “Escola em casa de cada um de nós” (ECCN), como 

a nossa escola, a nossa ESAG. 

Muitos de vós e também os vossos pais/encarregados de educação) não pararam nas últimas 

duas semanas do 2º período e por isso estiveram ON. Pese embora afastados, mantivemos a 

proximidade com a responsabilidade e com a vontade de ensinar e de aprender. 

Porque temos como objetivo minimizar os impactos negativos desta situação pandémica no que 

às aprendizagens diz respeito, queremos continuar a contar convosco no empenho e dedicação 

à escola e às propostas que cada um dos vossos professores tem para transmitir. 

Durante estes dias, fizemos um levantamento de informação junto de alunos, encarregados de 

educação e professores, para avaliarmos o que foi feito nas duas últimas semanas do 2º P e 

percebermos o que correu bem ou menos bem, para agora, depois de refletirmos sobre todos 

estes dados, vos podermos apresentar um modelo mais organizado, mais objetivo, mais eficaz, 

mais confortável e mais motivador para as vossas aprendizagens. 

Deste modo, para além da revisão de conteúdos já abordados, para consolidação, 

proporcionaremos novas aprendizagens e apresentaremos novos desafios, avançando 

paulatinamente na transmissão de novos conteúdos, pelo que será determinante que estejam 

connosco, que estejam com a escola e próximo dos vossos professores e dos vossos colegas, 

apesar de esta proximidade exigir o confinamento na ECCN. 

Na verdade, tudo o que fizerem neste 3ºP irá acrescentar valor ao vosso desenvolvimento e à 

vossa valorização, tendo obviamente influência na vossa avaliação de final de ano. Sem 

semearem, jamais poderão colher, pelo que tendes aqui uma boa oportunidade de melhorar a 

vossa prestação. 

Para terminar, queria dizer-vos que estou perfeitamente convencido que quem “permaneceu 

na escola” e não faltou às aulas nas duas últimas semanas de ECCN irá continuar com motivação 

acrescida. Quem não esteve, perdeu aqueles momentos, mas não perdeu a oportunidade de 

agora, neste 3ºP, “voltar a estar na escola” com os seus professores e com os seus colegas e 

fazer deste momento uma oportunidade para crescer em ambientes que, embora inabituais e 

desafiadores, certamente irão contribuir para um crescimento coletivo, para uma aproximação 

social e para a mobilização presente e futura de valores como o humanismo, a solidariedade, a 



responsabilização individual e a autonomia funcional, que estavam adormecidos em muitos de 

nós! 

Fazendo votos para que todos permaneçam saudáveis em cada uma das vossas casas, não 

deixem de estar na Escola, pois ela estará sempre convosco! 

Muito obrigado. 
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