
MENSAGEM ABERTA AOS PROFESSORES E RESTANTE COMUNIDADE 
EDUCATIVA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANSELMO DE ANDRADE  

 

Estimados Professores, Colaboradores, E.E. e Alunos, 

 

É tempo… 

A nossa espécie enfrenta hoje um dos maiores desafios à sua resistência e 
à sobrevivência das suas organizações. As atitudes responsáveis de todos 
são cruciais para juntos vencermos.  

É tempo de olhar à volta… 

Após uma semana agitada em todo o mundo, na europa, no país esta 
mesma agitação também se sentiu no nosso agrupamento. Não poderia ser 
diferente! É fruto dos novos tempos… 

Todos temos consciência que à medida que subirem o número de casos 
confirmados de COVID – 19, crescerá o nosso nível de preocupação com o 
que acontece à nossa volta e o receio de caminharmos para cenários 
dantescos que todos os dias vemos nos órgãos de comunicação social e que 
já assolou e assola outros países.  

É tempo de parar por si, pelos outros, por TODOS… 

Agora é tempo de parar, para pensar nos outros, para manter a calma, para 
de forma racional fazermos o que ainda não foi feito! 

É tempo de fazer uma pausa… 

É tempo para agradecer a todos os Educadores/Professores 
Titulares/Diretores de Turma e a todos os professores em geral e às famílias 
por mostrarem coragem e empenho numa semana em que as Escolas de 
todo país tiveram que agir e gerir a insegurança, a incerteza, o receio e tanta 
informação, enfim a gestão dos tempos. 

Apesar das dificuldades na comunicação sentidas por todos, a Direção 
congratula-se pelos recursos alternativos e Planos B, C,... que a maior parte 
dos professores e dos Diretores de Turma revelaram encontrar. A todos 
estamos gratos pelo vosso empenho, dedicação e apoio.  



Sentimos a mesma gratidão para com as famílias a quem neste momento 
de crise é pedido um esforço acrescido que em teletrabalho ainda 
acompanharam de perto os múltiplos trabalhos dos seus filhos.  

O nosso reconhecimento também aos Assistentes Operacionais e Técnicos 
e suas chefias que ao manterem os serviços essenciais nestes novos 
tempos, ajudam o Agrupamento a cumprir a sua missão diária.  

Apesar dos Tempos serem Novos para Aprender e para Ensinar é em 
momentos de crise e com um cenário “de ensino à distância” que se apela 
à criatividade dos professores para mediarem a ação e as tarefas de uma 
forma ajustada e nestes “Tempos para Resistir...” (que podem ser semanas 
ou meses), recomendamos aos professores que simplifiquem para 
poderem acompanhar e dar o feedback aos alunos nas dificuldades que 
mostrarem nas tarefas que sugerem. 
 
Aos professores recomendamos a consulta as orientações publicadas no 
sítio da DGE em https://apoioescolas.dge.mec.pt/node/334?fbclid=IwAR1-
ThExHuogPrFuyeMAj8seMIRWB9vC8HQg8UsGFmv_2xaI3IiXSjm5DME . 

Neste link podem encontrar sugestões de modelos de  planificações 
/recomendações de metodologias para as tarefas semanais das diversas 
disciplinas neste tempo de mudança. Acreditem, estamos juntos e juntos 
somos mais fortes e em tempos de crise se cada um participar e simplificar 
a vida em comunidade estará a ajudar!   

É tempo de reiniciar, recentrar… o equilíbrio chegará! 

Mas agora é tempo de ajustar as rotinas, estarmos à alerta às questões de 
segurança, seguindo as orientações e recomendações do governo e das 
autoridades de saúde pública para podermos seguir em frente! 

25 de março de 2020 

 

O Diretor, 

Carlos Filipe Pacheco Lopes Calvário de Almeida 

 

A Presidente do Conselho Geral,  

Zélia da Conceição Vasques Condeça 


