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Início das atividades letivas 2020/2021 
 

Mensagem à comunidade educativa 
 

Endereçamos uma palavra de saudação a todos os nossos alunos, pais e encarregados de educação, pessoal 

docente, técnicos especializados, assistentes operacionais, assistentes técnicos, parceiros do Agrupamento de Escolas 

de Castelo de Paiva e comunidade educativa em geral 

No dia 17 de setembro (5.ª feira), iniciar-se-ão as atividades letivas do ano letivo 2020/2021: um ano peculiar, 

desafiante e ainda mais exigente por obedecer a orientações excecionais de organização e funcionamento dos diversos 

estabelecimentos de educação, de forma a que as atividades educativas e formativas, letivas e não letivas, sejam 

retomadas em condições de segurança para toda a comunidade educativa.  

A “nova” Escola, resultante das condições impostas para o combate ao vírus SARs-COV-2 (Covid-19), reveste-

se, por isso, de princípios organizativos diferentes e rigorosos, e impõe-se a obrigação do cumprimento das normas 

por parte de cada um dos seus membros.  

Neste processo organizativo, a nossa Escola mantém, porém, a nobre missão de ensinar e de facultar aos nossos 

alunos um percurso educativo de sucesso assente na qualidade do ensino e das aprendizagens, de modo a permitir o 

desenvolvimento pleno das suas capacidades e aptidões através da aquisição de valores e de conhecimentos essenciais 

ao seu futuro. 

É um facto que se vive uma situação de incerteza face à Sars-Cov-2 que, indelevelmente, marcará um horizonte 

temporal impossível de determinar. Por isso, apelamos ao compromisso de todos e à assunção de comportamentos 

responsáveis, colaborando, desta forma, para reduzir o risco de transmissão do vírus e para o regresso à normalidade 

que todos francamente almejamos. 

A Escola continuará a fazer o melhor pelo bem comum, convicta de que com confiança e tranquilidade, 

associadas à assertividade, ao rigor, à exigência e ao cumprimento dos princípios orientadores, este será um ano letivo 

diferente, mas seguro.  

Um bom ano letivo 2020/2021 para todos. 

 

A Diretora 

Beatriz Rodrigues 


