
                

 

Caríssimos Pais/Encarregados de Educação 

 

Terminaram as atividades letivas do ano mais atípico que há memória. Um ano em que o ano 

letivo encerrou sem a presença física dos alunos. As nossas vidas, Pais, Encarregados de 

Educação, Alunos, Professores, Assistentes Técnicos, Assistentes Operacionais, todos aqueles 

que povoam e participam na vida do Universo Escolar, de um momento para o outro foram 

completamente alteradas. Agradecemos a todos, a participação, o acompanhamento, o 

esforço e o apoio dado neste período tão conturbado. Não foram, e continuam a não ser, 

tempos fáceis e só com a participação de todos conseguimos levar a cabo os nossos 

propósitos. O ano termina sem que todos os recursos digitais necessários tivessem chegado, a 

tempo, a todos os nossos alunos, apesar do esforço feito pela Câmara Municipal de 

Benavente. 

Agora é chegada a hora de descanso, para uns, e de deitar mãos à obra para outros. Urge 

começar a preparar o próximo ano letivo.  

É também chegada a hora de muitos Pais/Encarregados de Educação/Alunos fazerem 

escolhas, de definir o rumo a tomar. 

O que temos para oferecer? Não temos edifícios novos mas um trabalho que tem vindo a ser 

desenvolvido, temos resultados que têm vindo a melhorar fruto do esforço de todos, temos 

uma escola que se preocupa em receber todos os alunos, em levar todos os alunos a 

desenvolver o seu potencial pessoal e humano, temos o ânimo e o espírito que nos anima a 

fazer cada vez mais e melhor. Queremos ajudar e levar os nossos alunos a serem melhores 

seres humanos, a saberem de arte, de cultura, de cidadania, a serem cidadãos, a estimular a 

curiosidade, a fazer perguntas, a acreditar em si próprios, a desenvolver o espírito de 

entreajuda muito mais que o espírito de competição desmesurado com os outros é estimular o 

desafio de si próprio. 

 

Votos de Boas Férias, Bom Descanso, Muita Paz e Muita Saúde. 

 

A Diretora 

 

Luísa Carvalho 

 


