Informação aos Encarregados de Educação

Caros Encarregados de Educação:

Em primeiro lugar, expresso os meus sinceros votos de muita Saúde e Paz para todos.
Estamos a viver um momento único, impensável, indefinido e preocupante, gerador de ansiedade e incertezas.
Repentinamente, as Escolas ficaram vazias e as casas mais cheias que o habitual. Esta coabitação forçada
obriga a um esforço redobrado de todos e a criação de rotinas que respondam às necessidades mais
prementes dos elementos do agregado familiar.
Como sabem, sou um acérrimo defensor de um relacionamento próximo entre a Escola e a Família de modo
a garantir o melhor futuro para as nossas crianças e jovens. Nunca esta união se justificou tanto, como no
momento atual. A vida tem que continuar e o processo ensino /aprendizagem não pode parar, conscientes de
que há limitações e condicionalismos, relativamente às aulas presenciais.
Assim, deixo aqui um apelo aos Senhores Encarregados de Educação que, ao longo deste terceiro período,
façam um forte acompanhamento aos vossos educandos, para que estes cumpram as tarefas propostas pelos
docentes e respeitem as orientações pedagógicas recebidas. Mais pormenores ser-vos-ão enviados pelo
respetivo Diretor de Turma. Aliás, o Diretor de Turma continua a ser o único elo de comunicação com os
restantes docentes do Conselho de Turma.
A partir da próxima semana, os nossos alunos, através da RTP, terão oportunidade, eu diria “obrigatoriedade”,
de seguir as emissões de complemento às aprendizagens, cuja programação, aqui se reproduz.
Também, aí, é fundamental a presença atenta e continuada dos responsáveis pelos alunos. Garantir que estes
assistam e estejam atentos às emissões transmitidas.
Se este trabalho de parceria for realizado, é minha convicção que os impactos causados pela Covid 19, ao nível
da educação, serão drasticamente reduzidos.
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Termino com uma palavra de agradecimento e uma palavra de esperança no sentido de que brevemente a
Escola regresse à sua normalidade e que as relações afetivas e de proximidade tão enraizados neste Povo e
nesta Nação retomem o seu percurso secular.

Rio Tinto, 14 de abril de 2020
O Diretor
Laureano Valente
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