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Alunos, Pais e Encarregados de Educação. 

 

A partir de segunda-feira, 15 de março, estaremos mais uma vez em ensino à distância. 

Ninguém esperava passar por mais um confinamento, mas o Órgão de Gestão da EBI da Maia apela-

vos que troquem os sentimentos de incerteza, cansaço e desilusão, pelo esforço, pela resiliência, 

pela esperança e pela coragem. 

Apesar de estarmos em casa, a escola continua. Os educadores e os professores estão 

preparados e cientes das necessidades e dificuldades dos alunos e famílias. 

Todos sabemos que a existência de um equipamento para comunicar com os educadores e 

professores e/ou para receber e enviar trabalhos, facilita as aprendizagens. No entanto, o trabalho 

que cada aluno faz por si, de forma autónoma ou com acompanhamento, também determina o 

sucesso. Por isto, apelamos a todos os alunos, encarregados de educação, aos que fazem parte do 

agregado familiar e a todos os envolvidos na educação, um esforço acrescido para o que resta deste 

2.º período. 

Caros alunos, serão 15 dias a passar depressa, mas 15 longos dias de confinamento que 

ninguém quererá repetir. Esforcem-se, empenhem-se, estudem, façam os trabalhos com vontade e 

encham de orgulho os vossos pais/encarregados de educação. 

A Escola e o Conselho Executivo estão a olhar por todos os alunos para que nenhum fique para 

trás. Só pedimos que façam, também, a vossa parte. 

As aprendizagens estruturantes (prioritárias) foram postas em prática, desde o início deste 

ano letivo, e esta estratégia continuará também em 2021-2022, com o reforço do Apoio Educativo. 

Este ano letivo só termina em junho. Ainda temos três meses para continuar a aprender e para 

superar as dificuldades.  

Certos que contaremos convosco para nos ajudar no vosso sucesso. 

Os nossos melhores cumprimentos. 

 

Maia, 14 de março de 2021. 

 
O Conselho Executivo 

Paulo Peixoto 
Neli Costa 

Mariana Vale 
Rodrigo Macedo 


