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MENSAGEM DO DIRETOR

As escolas são oficinas de humanidade contribuindo, em verdade, para os homens se tornarem
verdadeiramente homens.
J. A. N. Comenius (Projeto Educativo do AE Alexandre Herculano)

Caros elementos da comunidade escolar

Venho, por este meio, saudar todos os alunos e famílias, professores e elementos que integram o pessoal
não docente, neste momento inicial do ano letivo de 2020/21, formulando votos de que o mesmo seja,
apesar do elevado nível de exigência que o caracteriza, um ano de muita saúde para todos, enquanto bem
supremo a que deveremos dar, quotidianamente, prioridade nas nossas vidas.

Aproveito, também, para prestar, publicamente, o meu agradecimento à forma exemplar, construtiva e
civicamente responsável como, no ano letivo que agora findou, todos cooperaram com o diretor e com a sua
equipa, o que permitiu garantir o encerramento do ano letivo de 2019/2020 em segurança, sem incidentes
(apesar dos desafios e das vicissitudes com que fomos confrontados) e com sentido do dever cumprido!

O ano letivo que findou há dias afigurou-se, na verdade, muito difícil, à escala universal, único na dimensão
do(s) seu(s) impacto(s), mas foi também um ano de (re)aprendizagem e de oportunidade(s) para que a Escola,
em particular, se (re)inventasse nos seus processos, metodologias e finalidades, plasmando (como nunca
terá acontecido, até à atualidade!) o verdadeiro sentido da expressão uma “Escola a Aprender”.
Inexoravelmente, o ano letivo de 2019/2010 permanecerá na(s) memória(s) das instituições escolares como
o período temporal em que todas tiveram de superar o maior dos desafios: (sobre)viver, ante a ausência, por
tempo indefinido, dos que neles concentram a génese da sua existência: as pessoas!
O “palco” da Escola apenas adquire sentido e alma, se nela estiverem -quotidiana e presencialmente- os
seus protagonistas: os alunos!
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Neste ano que agora vamos iniciar, congratulo-me, profundamente, com o regresso das crianças e dos jovens
aos diversos estabelecimentos do agrupamento! O AE Alexandre Herculano necessita (e muito!) da vida que
radica nas vozes e no brilho do olhar de cada um dos nossos alunos!
Estou consciente das especificidades e da exigência que irão circunscrever o ano letivo de 2020/2021,
decorrentes dos desafios lançados por um contexto pandémico que a todos preocupa, mas tenho plena
confiança no trabalho preparatório que temos vindo desenvolver em articulação quer com as orientações
emanadas do Ministério da Educação e das autoridades sanitárias quer com o inexcedível contributo
prestado pela Câmara Municipal do Porto. Estas ações resultarão, sem dúvida, na conciliação entre a
serenidade e a responsabilidade para, juntos, vencermos, mais este desafio!

Na minha opinião, a Escola Pública (e por motivos óbvios o nosso agrupamento) apenas vislumbrará
caminhos possíveis para dar sentido(s) à sua missão, se congregar, habilmente, sinergias dos seus
profissionais e das famílias dos seus alunos para uma intervenção, humanista, responsável, eficaz e eficiente
que resulte no benefício dos alunos!
Com responsabilidade, também com apreensão, mas com muita esperança e serenidade, estou convicto de
que, juntos, iremos estar à altura do(s) desafio(s) que irão, certamente, pairar, neste ano letivo de
2020/2021, sobre a comunidade Alexandrina na qual, quase paradoxalmente, coexistirão a apreensão, ante
a incerteza do rumo da COVID-19, e concomitantemente o otimismo, perante a evidência do ritmo acelerado
da obra de requalificação da nossa Escola Sede que, brevemente, tornará o axioma de Comenius mais
evidente, porque mais facilmente demonstrável!
Estamos todos convocados para a missão de, com serenidade, superar o(s) desafio(s) lançados pelo contexto
pandémico e, concomitantemente, para a sensibilização dos espíritos mais céticos para a viabilização, a breve
trecho, de podermos chegar mais longe e com mais qualidade no serviço público de educação que
prestamos!
Em meu nome e da equipa da direção do agrupamento, reitero os meus votos de bom ano letivo!

O Diretor
Manuel José Lima
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