À comunidade educativa
A escola por determinação governamental encontra se encerrada até 13 de abril.
Este encerramento será repensado a 9 de abril, altura em que se tomarão novas decisões.
Vivemos hoje uma realidade que nos coloca a todos em grande instabilidade e ansiosos com o
decurso dos dias.
Agradeço-vos toda a colaboração demonstrada, o empenhamento nas medidas tomadas pela
escola e as vossas atitudes para com as recomendações da DGS e outros serviços.
A decisão de fechar as escolas traz para todos novas e acrescidas responsabilidades.
O momento agora é de tentar adiar o alastramento desta doença e minimizar o sofrimento dos
que dela já padecem.
Estamos

disponíveis

para

vós

através

dos

contactos

259302460

ou

elisabeteleite@diogocao.edu.pt.
Continuem a colaborar aceitando que devemos todos evitar as situações de contágio,
mantendo nos em nossas casas, e só saindo para o que for mesmo indispensável.
A Escola está disponível para vos ajudar a encontrar as soluções para este tempo em que as
nossas crianças estão em casa.
Assim será estabelecida uma comunicação via mail ou por mensagem entre os diretores de
turma, os titulares de turma e os encarregados de educação e ou os alunos.
Cada um de nós terá o papel possível no sentido de ajudar o desenvolvimento das nossas
crianças ou alunos, consolidando aprendizagens ou estimulando novas aprendizagens.
Que este tempo nos faça refletir sobre o nosso pequeno lugar no mundo, e como ele se torna
grande quando é simultaneamente tão precioso o nosso comportamento individual.
Os que vivem a educação, com certeza, terão a oportunidade de pensar a importância da
educação interdependente, e como cada vez, ela faz mais sentido, no mundo global de hoje.
Vamos vencer esta batalha, cada um por si, pensando em todos. Vamos cumprir as resoluções
e ajudar os outros a cumprir.
Estamos juntos.

A Diretora
Elisabete Leite

