
 

 

 

MENSAGEM DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2021/2022 

  

Estamos a iniciar mais um ano escolar e com ele a sensação de uma nova descoberta, 

de uma nova conquista, de um novo desafio, de um momento novo e único! 

Um tempo novo repleto de expetativas, da procura e do desejo de encontrar novas 

oportunidades, novas ideias, novas aprendizagens.  

Esperamos que seja um ano mais tranquilo em temos sanitários, de modo a podermos 

focar a nossa energia no que é essencial na escola, ensinar e fazer aprender; contribuir 

de uma forma intencional para que os nossos alunos sejam jovens felizes, cidadãos 

ativos e participantes na construção de uma sociedade cada vez mais justa.  

O contexto de pandemia da doença COVID-19, que ainda atravessamos, leva-nos a 

organizar o funcionamento de um ano escolar sustentado na experiência dos dois anos 

anteriores e pela atenção diária, que vamos dando às orientações da Direção Geral de 

Saúde (DGS). 

Para isso, contamos com o rigor do comportamento de todos, alunos, docentes e não 

docentes, bem como a boa cooperação das famílias. 

É com imensa satisfação que damos as boas vindas a toda a comunidade educativa e 

expressamos os votos de um excelente ano letivo 2021/2022.  

Saudamos, em primeiro lugar, os alunos, razão de existência da escola, que concretizem 

todos os vossos desejos, em termos académicos, profissionais e pessoais. Uma saudação 

especial aos novos alunos, a quem desejamos as maiores felicidades na nova etapa da 

vossa vida escolar. 

Ao pessoal docente e não docente, em quem depositamos a nossa confiança, 

continuaremos a acreditar e a agradecer o vosso empenho, dedicação, competência e 

determinação, com  espírito de missão, apostados em dar o melhor contributo para o 

engrandecimento desta Instituição que representamos e defender uma escola inclusiva 

e de qualidade que dê resposta aos desafios e exigências da sociedade atual, procurando 

promover a cultura do diálogo, da participação, da partilha e da igualdade de 



oportunidades, bem como da responsabilização de todos e de cada um dos elementos 

da comunidade educativa. 

Aos encarregados de educação, contamos convosco de forma participativa e 

empenhada nesta viagem que é formar e educar os vossos educandos, com vista à 

formação de cidadãos plenos e de seres humanos dotados de uma formação integral, 

em que o saber e o ser se completam. 

Juntos iremos mais longe! 

A toda a comunidade educativa votos de um excelente ano letivo! 

  

“Não existem sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o poder 

realizador reside no interior de cada ser humano, sempre que alguém descobre esse 

poder algo antes considerado impossível se torna realidade.” 

                                                                                                                      Albert Einstein 
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