CARTA ABERTA
DA DIRETORA DO AGRUPAMENTO À
COMUNIDADE EDUCATIVA

Caríssimos,
A atual situação de emergência de saúde pública causada pela doença
COVID-19 está a ter um impacto sem precedentes na vida de todos nós.
"Apesar de parecer que estamos a voltar a uma normalidade, a uma falsa
normalidade, ainda continua a morrer muita gente, ainda continuam a existir
muitos infetados com Covid-19".
O distanciamento social, o uso de máscaras, os comportamentos tidos em
locais e transportes públicos bem como os diferentes cuidados a ter nesta
fase sanitária, vão ditar se os efeitos da pandemia serão ou não
significativos e duradouros.
E a escola não É indiferente a estas questões.
As consequências para as crianças e jovens da Covid-19, prendem-se no
impacto direto ao acesso a uma educação de qualidade, bem como no
aumento do risco de abuso e violência, e da ansiedade e do medo, como
resultado do isolamento das crianças e jovens e das suas famílias.
As desigualdades já existentes poderão agravar-se, bem como os desafios
diários que as crianças e jovens em situação mais vulnerável enfrentam.
É de suma importância, a elaboração e divulgação de conteúdos (instrutivos
e educativos) para sensibilizar, informar e apoiar os pais, cuidadores,
professores, educadores e outros profissionais com conselhos para lidar
com o atual momento em casa, na escola ou na comunidade.
Neste contexto, É Nossa Missão,
- Continuar a implementar medidas de proteção das crianças e
jovens em ambiente escolar e capacitar os atores na resposta social,
identificando em particular os mais vulneráveis no acesso à
educação (à distância) por razões relacionadas com os recursos e
materiais disponíveis, e de acordo o acompanhamento existente em
casa, a partir do levantamento das necessidades.

- Continuar a assegurar o acesso a uma educação (à distância)
inclusiva e de qualidade para todos, no sentido de garantir a
aprendizagem de todos.
Importa, ainda, continuar a promover e centrar a aprendizagem e a
avaliação nas competências pessoais e sociais dos alunos (p. ex.:
pensamento crítico, criatividade, autonomia, resiliência, inteligência
emocional), no sentido de formar crianças e jovens autónomas e
responsáveis.
Contamos com a ajuda de todos para tornar a escola um local digno
e seguro neste regresso às atividades letivas.
UM BEM HAJA A TODOS.
14 de setembro de 2020

A Diretora do Agrupamento
Sónia Gancho

