AGRADECIMENTO

Concluído o período de ensino não presencial para os 1º, 2º e 3º ciclos, o Agrupamento de Escolas de
Albergaria-a-Velha entende dever informar que conseguimos as condições adequadas ao desenvolvimento
desse processo, nomeadamente, no que respeita a equipamento informático e conetividade.
Desta forma, esbateram-se desigualdades no acesso às ferramentas indispensáveis e todos os alunos estiveram,
a esse nível, em igualdade de circunstâncias.
É justo referir que esta grandiosidade apenas foi possível, graças à colaboração de entidades e instituições, pelo
que vimos, publicamente, manifestar o nosso sincero e reconhecido agradecimento à Associação de Pais, pelo
empenho e dedicação na colaboração intensa com o Agrupamento e nas dinâmicas desencadeadas para
angariação de equipamentos e fundos, para que nenhum aluno se visse privado das condições necessárias para
usufruir do ensino não presencial. Enaltecemos, com enorme satisfação, a constante preocupação e a procura
de soluções conjuntamente com o Agrupamento. Permitam-me destacar a valiosa verba disponibilizada para
aquisição de equipamentos colocados à disposição do Agrupamento para empréstimo aos alunos, pois
constituiu uma ajuda preciosa.
Perante o desafio proposto, regozijo-me com a atitude proativa e zelosa da Associação de Pais a bem dos
nossos alunos e famílias, no sentido de promover a equidade numa comunidade que se deseja mais justa.
De salientar, ainda, a atenta e pronta colaboração da Câmara Municipal que, rapidamente, disponibilizou uma
significativa verba para aquisição de equipamento informático. Manifestando – se sensível aos
constrangimentos surgidos neste modelo de ensino não presencial, assegurou com elevada eficácia o
transporte dos alunos que tiveram necessidade de ser acompanhados na escola. Apraz-nos dizer que, graças a
este apoio, houve alunos que vivenciaram experiências gratificantes, fundamentais para o seu crescimento
pessoal.
O nosso bem-haja, pois em conjunto podemos clamar “CONSEGUIMOS”!
O Diretor, Albérico Vieira
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