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Mensagem de boas-vindas
Setembro. Fim e início…
Regressar a casa, revisitar e abraçar o que é nosso. Esboçar sorrisos. Desenhar desejos e soprar
vontades. Recomeçar. Crescer e fazer crescer, sempre. É isto o regresso à escola. À nossa escola.
Ainda que este regresso nos traga sentimentos ambivalentes, e até contraditórios, num ano cheio
de incertezas, temor e desafios tamanhos, mantenhamos a esperança que na escola o
distanciamento físico que nos é imposto não nos afastará do essencial, mas que nos transportará,
sim, para o mesmo lado da barricada no combate a um inimigo invisível e traiçoeiro. Conscientes
de que a escola que encontraremos não terá os princípios organizativos que sempre orientaram a
vida do nosso Agrupamento, apresenta-se-nos agora um paradigma indubitavelmente obsoleto,
anacrónico e involuntário que em nada contribui para dar resposta ao que nos propomos no nosso
Projeto Educativo. Encaremos, ainda assim, de forma responsável e aguerrida, o que se avizinha,
não como castigo ou mau fado, mas como oportunidade de fazer diferente e de dar, tanto quanto
possível, o nosso melhor.
Àqueles que deixam este Agrupamento, em particular aos nossos alunos, por motivos
profissionais, pessoais, académicos ou outros, que os horizontes se rasguem com caminhos
múltiplos povoados de lugares e gentes felizes que vos façam sentir afortunados e em casa.
Àqueles que agora chegam, damos especiais boas-vindas, desejando que sintam o Agrupamento
de Escolas de Santiago do Cacém como uma segunda casa. Àqueles que permanecem e retornam
sempre, os que arquitetaram as sólidas fundações desta casa e que por elas zelam, que encontrem
ânimo e incentivo para continuarem a querer ficar.
Que saibamos todos – professores, alunos, encarregados de educação, assistentes técnicos,
assistentes operacionais e parceiros do Agrupamento – contrariar a assunção que “este país não é
para a escola pública”. Que saibamos e consigamos confiar, trabalhar e erguer-nos, unos e
equânimes, construindo um objetivo maior: garantir que o amanhã será melhor que hoje. Todos
os dias.
Bom regresso a casa! Votos de um benevolente ano escolar 2020-2021 para todos!
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