Bom Ano Letivo
Caríssimas Famílias e Amigos do Agrupamento de Escolas de Campo: Sejam muito bem-vindos ao
ano letivo 2020/2021.
Como todos sabemos, as nossas escolas não são apenas os seus edifícios ou os espaços; as nossas
escolas são as PESSOAS que aquecem cada lugar e cada momento do dia-a-dia das nossas crianças e
alunos / vossos educandos.
O nosso compromisso é de que este ano, NÃO SERÁ DIFERENTE!
Em todas as escolas do Agrupamento, amanhã vamos acolher os vossos filhos com o olhar do
“coração” e abraçar cada um deles com palavras de incentivo. Num ano de inevitáveis distâncias,
continuaremos a SER e a ESTAR próximos, fomentando relações de afetividade.
Enquanto Diretora do Agrupamento, quero transmitir-vos a força e o empenho de todo o nosso
pessoal docente e não docente para que a Escola comece e permaneça em segurança.
Todas as medidas já foram previamente transmitidas aos Pais/EE, estão na página do Agrupamento
para consulta e neste momento, mais do que nunca, vamos mostrar que somos capazes de encarar
todas as possíveis adversidades com serenidade e responsabilidade porque fazemos parte da mesma
equipa (Escola, Família e Amigos) pela saúde, felicidade e bem-estar de todas as nossas crianças e
alunos.
A escola/JI não vos poderá receber fisicamente, mas estamos disponíveis através dos diferentes
meios de contacto.
Não hesitem em contactar a Educadora, Professor ou o Diretor de Turma do vosso educando para que
tudo possa ser pensado e ajustado às necessidades reais de cada criança e aluno.
O Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família e a Direção estão igualmente disponíveis para auxiliar em
tudo o que for necessário.
Nunca se esqueçam: o afeto suaviza qualquer distância!
Bom ano letivo, estamos juntos!
Virgínia Varandas
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